
Studieresa till Åland   –   2-5 maj 2019 

På mångas begäran har Västkustens Träbåtsförening i år tänkt att besöka Åland, 
som har en rik träbåtskultur med gamla anor. Åland är idag en självstyrande del av 
republiken Finland men har i långa tider tillhört Sverige. Man talar svenska och har 
en svensk kultur. Åland ingår i EU och har euro som valuta. Invånarantalet är ca 
30.000 varav 12.000 bor i den enda staden Mariehamn. 

Åland är känt för sin vackra skärgård och sin sjöfartshistoria. I Mariehamn finns bl.a. 
ett sjöfartsmuseum och museifartyget, den  fyrmastade stålbarken Pommern. 

Vi har kontakt med Ålands skötbåtsförening, som är centrum för båtkulturen. Dom 
säger att det nu byggs en galeas och en jakt i Sjökvarteret, som vi kan besöka på 
fredagen den 3 maj. Lördagen den 4 maj kan vi ägna oss åt Pommern och andra 
museer m.m. 

 

Vi har fått en offert från Nordia Resor i Rönnäng enligt följande: 

Dag 1 torsdag 2 maj: 

Avresa från Orust/Tjörn/Göteborg på morgonen 07.00-08.00.  

18.00 Viking Line Cinderella från Stockholm-Mariehamn, utsides 2-bäddshytter med 
dusch/WC. Middagsbuffé inkl. valfri dryck. 

Dag 2 fredag 3 maj: 

07.15 ankomst till Mariehamn, frukostpåse med från Cinderella alt. frukost på hotel 
Arkipelag (tillägg kr 50:-) 

Inkvartering på hotel Arkipelag, Mariehamn, dubbelrum med dusch/WC. 

19.00 1-rättersmiddag* exkl. dryck men inkl. kaffe på hotellet. 

Dag 3 lördag 4 maj: 

Frukost på hotellet 

19.00 1-rättersmiddag* exkl. dryck men inkl. kaffe på hotellet. 

Dag 4 söndag 5 maj: 

Frukost på hotellet. 

12.45 Viking Line Rosella Mariehamn-Kapellskär (2 tim 15 min) 

14.00 Ankomst Kapellskär 

Kväll  Hemkomst 

Obs! Alla tider är lokala. Åländsk tid är 1 tim före svensk tid. 

 Önskas 2-rätters är tillägget kr 125:- per person 
 Tillägg för enkelhytt/enkelrum är kr 1.250:- för alla nätter 

 

PRIS: Kr 4.500:- per person. Tillkommer ev. entré till museum, fika och andra måltider än 
ovannämnda. 

 Bindande anmälan till Torbjörn Andréason senast 22 mars! Tel: 070-210 16 75  

eller maila till thunderbear44@hotmail.com 

 Betalning senast 1 april till Bg 5604 – 8879 


