AHVENANMAA 4 PV
Ahvenanmaan 6 700 saarta ja luotoa muodostavat
ainutlaatuisen saarimaailman, jossa meri on aina läsnä.

Ahvenanmaalla on jotain jokaiselle. Erityislaatuinen luonto, merenläheisyys,
viihtyisiä kyliä, kauniita kirkkoja, muinaismuistoja ja paljon muuta nähtävää
sekä koettavaa.

HINTAAN SISÄLTYY
• bussikuljetukset
• laiva- ja lauttamatkat kansipaikoin
• matkaohjelman mukaiset retket ja
tutustumiskäynnit
• ruokailut (3 x aamiainen, 4 x lounas, 3 x
päivällinen, 3 x iltapala)
• majoitukset mökeissä / huoneissa
Hinta alk. 596 €*
min. 20 hlöä. Kun ryhmässä vähintään 20
maksavaa, 1 ilmainen opettaja.
*Hinta sitoumuksetta. Matkan lopullinen
hinta määräytyy sesongin, ryhmän koon ja
valittujen palvelujen mukaan.
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Pidätämme oikeuden muutoksiin matkaohjelmissa.
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MATKAOHJELMA
1. päivä
Lähdemme koululta bussilla Vuosnaisiin ja nautimme lounaan. Jatkamme
saaristolautalla Brändön saarelle Åvaan. Yöpyminen Gullvivanissa standardhuoneissa. Päivällinen. Iltasaunan jälkeen iltapala.
2. päivä
Aamiaisen jälkeen matkaamme saaristolautalla Torsholmasta Hummelvikiin.
Satamassa opas vastassa. Teemme neljän tunnin opastetun kiertoajelun, jonka
aikana käynnit Bomarsundin linnoituksen raunioilla, Kastelholman linnassa ja Jan
Karlsgårdenin ulkoilmamuseossa. Lounaan jälkeen käymme tutustumassa Chipsin
tehtaalla. Majoittuminen Maarianhaminan hotelliin. Päivällinen ja vapaa ilta. Iltapala.
3. päivä
Aamiaisen jälkeen Lekland Ålandissa 5-ottelu. Lajeina mm. Trampbilar, Rock´n roll,
Walking Tubes, Hinderbanan, Extreme Demolition, Bumper Ball, Giant boots.
Lounaan jälkeen osallistumme riistasafariin. Noin 45 minuutin pituisella opastetulla
riistasafarilla tutustumme saksanhirvien, kuusipeurojen, villisikojen ja strutsien
elämään. Pelaamme minigolfia ja päivällinen paikallisessa pizzeriassa. Iltapala.
4. päivä
Aamiaisen jälkeen kahden tunnin opastettu kierros Merenkulkumuseossa ja
museolaiva Pommernissa. Kierroksen jälkeen on vapaa-aikaa ennen laivan lähtöä
Turkuun. Lounas laivalla. Kuljetus satamasta koululle.

ateriakoodit: A – aamiainen, L – lounas, P – päivällinen, PH – puolihoito, TH –
täysihoito, AI – all inclusive
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