
Ungefärligt Dagsprogram 
Dag 1 

Ca 08:00  Avresa med buss, vi reser ner till Scandic Gävle där vi övernattar. Resan dit tar ca 13tim med raster och måltider. 

Dag 2 

07:00   Avresa med bussen mot Grisslehamn 

09.15   Incheckning hos Eckerö Linjen i Grisslehamn.           

10.00   Avresa från Grisslehamn mot Berghamn med Eckerö Linjens M/S Eckerö. 

10.00  Rejäl brunch serveras ombord i fartygets buffé restaurang. 

13.00  Ankomst till Eckerö Linjens terminal i Berghamn/Eckerö 

13.05  Guidad rundtur inkluderande bland annat: 

  - besök vid fiskeläget, Ålands Jakt & Fiskemuseum www.jaktfiskemuseum.ax  

  och posthuset www.museum.ax i Käringsund/Eckerö.                                            

15.30  Ankomst till och incheckning på Hotell Cikada www.cikada.aland.fi  

18.00  Middag med fiskförrätt, köttvarmrätt, dessert, isvatten & kaffe i hotellets restaurang. 

                 

Dag 3 

07:00-10:00 Frukost i hotellets restaurang. 

09.00  Rundtur med vår guide och er buss omfattande bland annat: 

  - Visning av Mariehamn med omgivningar. 

  - besök på och visning av Ålands nya fantastiska sjöfartsmuseum och museifartyget 

  Pommern www.sjofartsmuseum.ax 

12:30-14:30 - fabriksvisning, öl provning & lunch på Bryggeri Stallhagen www.stallhagen.com  

  i Godby mitt på Åland. 

  - besök på Kastelholms Slott, Fängelse muséet Vita Björn och Jan Karlsgårdens  

  friluftsmuseum. 

  Övernattning, natt-2 på Hotell Cikada. 

Dag 4 

07:00-10:00 Frukost i hotellets restaurang. 

10.00  Rundtur med vår guide och er buss inkluderande bland annat 

   - Besök på o. visning av Ålands Kulturhistoriska museum www.museum.ax               

   - besök vid och visning av Finströms kyrka 

 12:30  Lunch m. sallad, fiskvarmrätt, isvatten & kaffe på Smakbyn www.smakbyn.ax som drivs av  

   stjärnkocken Michael Björklund, f.d. ”Årets kock” både i Finland & Sverige. 

17.00  Avfärd med er buss från hotellet till Hotell Havsvidden i Geta längst i norr på Åland. 

17.45  Ankomst till o. visning av Havsvdden www.havsvidden.com och dess fantastiska klipphus.               

19.00  Tre rätters middag inkl. varsitt glas ”bubbel”, isvatten & kaffe på Havsvidden. 

21.30  Returtransfer från Havsvidden till Hotell Cikada. 

  Övernattning, natt-3 på Hotell Cikada. 

Dag 5 

07:00-10:00 Frukost i hotellets restaurang. 
   Tillfälle till shopping och/eller egna strövtåg i Mariehamns centrum. 

12.00  Senast Utcheckning från Hotell Cikada. 
12.15  Avfärd från Hotell Cikada till Berghamn. 

13.00  Incheckning hos Eckerö Linjen i Berghamn. 
13.30  Avresa från Berghamn till Grisslehamn med M/S Eckerö. 

13.30  Lunch – Eckerö Linjens berömda smörgåsbord inklusive isvatten. 
   Tillfälle till taxfreeshopping ombord i fartygets snabbköp. 

14.30  Ankomst till Eckerö Linjens terminal i Grisslehamn.   

14:35  Bussen avgår norrut där vi kör upp till Örnsköldsvik och Scandic hotell där vi övernattar, resan med raster och 
mats  topp tar ca 8,5tim 

Dag 6 

07:00-09:00 Frukost på hotellet 

09:00  Avresa med bussen för vidare färd norrut. 

  Resan tar ca 7,5tim med raster och lunch 
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