
 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

SAARISTOTIETÄ PITKIN 
AHVENANMAALLE SU-TI 28.-30.05. (3 PV) 

Tämän kesän uutuutemme on asiakkaidemme toiveesta matka 
Ahvenanmaalle. Jotta matkasta saisi mahdollisimman paljon irti, lähdemme 
Kustavista saaristoa pitkin kohti Maarianhaminaa. Matkalle mahtuu paljon 

nähtävyyksiä ja mielenkiintoisia tarinoita, näistä pitävät huolen koko 
matkan mukana reissaava opas. 

MATKAN HINTA: Alk. 387€/hlö – 1hh + 75€                                                                         
Sis. kuljetukset, ryhmänjohtajapalvelut, oppaanpalvelut ja sisäänpääsymaksut, 2hh 

majoitukset (2 yötä), 2x lounas, iltapala, lauttamaksut, laivalippu ja päivällinen 
paluumatkalla 

1. MATKAPÄIVÄ SU 28.5.                                                                                                                          
Lähdemme matkaan aamulla keräilyreitin aikataulun mukaisesti. Opas nousee kyytiin matkan 
varrelta, kun ajamme kohti Kustavia ja Vuosnaisten satamaa. Nautimme herkullisen 
saaristolaispöydän antimia Vuosnaisten Meriasemalla ennen kuin lähdemme lautalla kohti 
Brändön saarta (Åvan satamaa). Mahdollisuus piipahtaa paikallisessa kaupassa (jossa myydään 
kuuluisaa Ahvenanmaan leipää) sekä tutustua Brändön nähtävyyksiin kiertoajelulla oppaan 
johdolla. Tämän jälkeen majoitumme Hotelli Gullvivaniin, missä syömme iltapalan. 

2. MATKAPÄIVÄ MA 29.5.                                                                                                                         
Lähdemme aamuvarhain kohti Torsholma-Hummelvik -lauttaa, ja matkan aikana syömme 
aamupalan lautan omassa kahviossa. Matka kestää n. 2,5 tuntia. Kun saavumme Hummelvikiin, 
jatkamme satamasta kohti Bomarsundin linnoituksen raunioita sekä uutta vierailukeskusta, missä 
on mm. jäännöksiä Ahvenanmaan ensimmäisen kaupunkimaisen ympäristön, Skarpansin 
rakennuksista. Tästä lähdemme Kastelholman linnalle, missä tutustuminen oppaamme johdolla 
sekä linnaan, että vankilamuseoon. Tämän jälkeen nautimme kevyen lounaan Ravintola 
Smakbynissa linnan liepeillä, joka on kuuluisan kokin Michael Björklundin luotsaama.                       
”Suurelle yleisölle Michael on tuttu kasvo useista suosituista TV-ohjelmista ja keittokirjoista. Kotimaassa 
Ahvenanmaalla paikalliset ja tuhannet kesävieraat tuntevat Micken parhaiten vieraanvaraisena kokkina 
ja ravintoloitsijana.”                                                                                                                                         

Iltapäivällä vierailemme vielä Ahvenanmaan metsästys- ja kalastusmuseossa ja Eckerön posti- ja 
tullitalolla sekä teemme pienen kiertoajelun Maarianhaminassa ennen majoittumista 
tasokkaaseen Hotelli Adloniin. 

 

 

 



 

3. MATKAPÄIVÄ TI 30.5.                                                                                                                              
Kiireetön aamiainen hotellilla. Lähdemme aamupäivällä omalla bussilla hotellilta ja käymme 
tutustumassa oppaan kanssa Merenkulkumuseoon sekä Pommern-museolaivaan. Tästä 
siirrymme Maarianhaminan Merikortteliin, missä mahdollisuus tehdä pikainen kierros 
omatoimisesti. Lähdemme jatkamaan matkaa Långnäsin satamaan, missä nousemme iltapäivän 
Finnlinesin paluulaivaan kohti Naantalia. Paluumatkaan kuuluu päivällinen. Saavumme iltasella 
Naantaliin, mistä alkaakin jo kotimatka! 

 
   MATKAN ALUSTAVA LÄHTÖ- JA PALUUAIKATAULU: 
 

Lähdemme sunnuntaiaamuna (28.5.) seuraavan reitin mukaisesti: 
 
Klo 8:05 Parolan R-kioski – Klo 8:20 Wetterhoff, HML – Klo 8:40 Turengin la-asema                        
Klo 9:05 Rengon Teboil – Klo 9:50 Forssan Autokeidas 
Klo 11:00 Turun seudulla opas nousee kyytiin ja pidämme pienen tauon 
Klo n. 13:15-14:30 Lounas Vuosnaisten Meriasemalla ja siirtyminen lautalle Vuosnainen-Åva 
Klo 14:45 lauttamatka Brändön saarelle (kesto 30 min.), kiertoajelu 
Klo n. 18:00 viimeistään majoittuminen Gullvivaniin sekä iltapala 

 
Paluulähtö Finnlinesilla Långnäs-Naantali tiistaina 30.5. 
 
Klo 14:40 laiva lähtee kohti Naantalia ja matkaan kuuluu päivällinen 
Klo 19:40 Perillä Naantalissa 
Kotimatka alkaa satamasta, mahdollisuus matkalla omakustanteiseen taukoon. 
 
Matkan tarkempi aikataulu on saatavilla kuljettajalta matkan aikana. 
 
 
 

 

 

 

 

  

 

 
                                    Bomarsundin rauniot    Pommern-museolaiva 

 

 



 

LISÄTIEDOT JA MATKAEHDOT 
 

 Ilmoittautumiset / matkatiedustelut puhelimitse 
toimistoomme  044-9886896 tai sähköpostitse 

valmismatkat@hamebus.fi  
Matkan voit myös varata ja maksaa matkakaupastamme: 

https://liikuttajat.fi/hamebus  

Viimeinen ilmoittautumispäivä 13.04.2023, jonka jälkeen ilmoittautuminen on sitova. Tällöin 
toimistostamme lähetetään varausvahvistus sekä varausmaksulasku (puolet matkan hinnasta). 

Loput matkan hinnasta laskutetaan kolme (3) viikkoa ennen matkan alkua.                                    
Matkalle mukaanpääsyä voi tiedustella myös viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen. 

Maksutapoina käy lasku sähköpostitse ja kirjepostilla, maksut matkakaupassa sekä joissakin 
tilanteissa myös käteinen.  

Matkalla on koko ajan mukana mukava kuljettaja/ryhmänjohtaja, laadukas bussi sekä 
ammattitaitoinen opas. 

Tarkistathan aina ennen matkaa, että passisi / henkilökorttisi on voimassa matkan ajan. Tätä 
voidaan kysyä myös Ahvenanmaan matkan aikana. Suosittelemme myös ottamaan 

matkavakuutuksen, joka tarvittaessa korvaa sairastumisen vuoksi peruuntuneen matkan kulut.            
Kuljettaja/ matkanjohtaja jakaa mahdolliset laivaliput sekä tarkemman aikataulun matkasta.                                          

Muistathan ilmoittautumisen yhteydessä kertoa mahdolliset ruoka-aineallergiat / muut tarvittavat 
lisätiedot / varaukset. 

Matka toteutuu, mikäli on vähintään 25 lähtijää. Pidätämme oikeuden matkan aikataulu ohjelma- 
muutoksiin. 

Meiltä voit myös kätevästi varata mieleisesi paikan bussista hintaan 3€/paikka. 

Teemme matkustamisesta turvallisempaa; meillä on autoissa ilmanpuhdistimet, jotka vähentävät ilmassa 
leijuvia bakteereja, automme ovat puhtaita, tarjoamme käsidesiä ja suosittelemme käyttämään 

kasvomaskia matkan aikana sisätiloissa. 

HämeBus Valmismatkat on luotettava bussimatkatoimisto. HämeBus Oy on merkitty 
matkanjärjestäjäksi Kilpailu- ja kuluttajaviraston valmismatkaliikerekisteriin. 

Rekisteritunnus: 2994/14/Mj 

MATKA ON TARKOITETTU KAIKENIKÄISILLE. LÄMPIMÄSTI TERVETULOA! 

 

HämeBus 
ValmisMatkat 

www.hamebus.fi 
puh. 044-9886896 

valmismatkat@hamebus.fi 
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