Vännerna hälsas varmt välkomna att ansluta till aviserad
resa till Åland torsdag 12 - lördag 14 maj 2022
enligt följande intressanta program
Torsdag 12 maj
15.30 (S) Incheckning gruppincheckningen, Viking Lines terminal, Tegelvikshamnen i Stockholm
16.00 (S) Introduktion till Åland (av styrelseledamoten Sten Ekman) i en möteslokal ombord
som disponeras mellan 16.00-19.00
17.00 (S) Avresa från Stockholm till Mariehamn med M/S Cinderella
(www.vikingline.se/hitta-resa/fartygen/ms-cinderella/)
19.00 (S) Viking-buffet-middag inklusive öl/vin/vatten serveras i fartygets buffetrestaurang.
Övernattning A-seaview-dubbelhytter eller A-seaview-enkelhytter.
Fredag 13 maj
06.20 (F) M/S Cinderella anländer till Viking Lines terminal, Mariehamns Västerhamn
06.45 (F) Promenad iland från M/S Cinderella
06.50 (F) Avfärd från färjeterminalen till Hotell Arkipelag med en buss från Viking Line Buss
07.00 (F) Ankomst till Hotell Arkipelag (www.hotellarkipelag.ax)
07.05 (F) Frukost serveras i Restaurang Arkipelag
08.00 (F) Promenad tillsammans med guiden Gun Styrström från hotellet till Ålands Lagting &
Ålands landskapsregering samt Ålands Kulturhistoriska Museum
08.05 (F) Besök hos Ålands lagting & Ålands landskapsregering (www.regeringen.ax) i
parlamentshuset Självstyrelsegården där resenärerna får bekanta sig med Ålands
politiskasystem & förvaltning
09.00 (F) Besök på och visning av Ålands Kulturhistoriska Museum
(www.museum.ax/vara-museer-och-sevardheter/alands-kulturhistoriska-museum)
10.00 (F) Rundtur med Viking Line Buss och guiden Gun Styrström inkluderande bland annat:
- visning av Mariehamn med omnejd 10.00-10.30,
- besök vid Bomarsunds fästning(sruiner) (www.museum.ax/vara-museer-ochsevardheter/bomarsunds-fastningsruin) 11.00-12.00,
- fabriksvisning, ölprovning & lunch (sallad, varmrätt, öl & kaffe) Bryggeri Stallhagen
www.stallhagen.com 12.30-14.30 och
- besök & konstvisning på Kommerserådet Anders Wiklöfs sommarresidens
Andersudde 15.30-17.00.

19.00 (F) Middag med fiskförätt, köttvarmrätt, dessert, vinpaket (3 glas vin) & kaffe i en
”avskild”, lokal på Hotell Arkipelag
Övernattning i dubbel- eller enkelrum, alla rum med balkong och strålande utsikt mot
MSF-marinan
Lördagen 14 maj
Frukost serveras i Restaurang Arkipelag
10.00 (F) Besök på guidad visning av Sjökvarteret i Mariehamns Österhamn.
12.00 (F) Transfer från Hotell Arkipelag till Ålands Sjöfartsmuseum.
12.15 (F) Besök på & guidad visning av Ålands Sjöfartsmuseum (www.sjofartsmuseum.ax) och
Museifartyget Pommern (www.pommern.ax) i Mariehamns Västerhamn.
13.45 (F) Promenad (cirka 600 meter) från Ålands Sjöfartsmuseum till Viking Lines terminal
13.55 (F) Incheckning i Viking Lines terminal i Mariehamns Västerhamn
14.25 (F) Avresa från Mariehamn till Stockholm med Viking Lines nya flaggskepp M/S Viking
Glory (www.vikingline.se/hitta-resa/fartygen/viking-glory/)
14.30 (F) Buffet-lunch inklusive öl/vin/vatten & kaffe ombord i fartygets restaurang
”The Buffet”.
Möteslokal ombord under hela resan till Stockholm.
18.55 (S) Ankomst till Viking Lines terminal i Stockholm.
(S) = svensk tid, (F) = finländsk tid. När klockan är 12 i Sverige är hon 13 på Åland.
Paketpriset det ovanstående arrangemanget är 5 850 kronor per person i
dubbelhytt/dubbelrum och 6 850 kronor per person i enkelhytt/enkelrum inklusive service &
moms.
Anmälan till resan görs görs senast söndag 3 april genom att
1.) inbetala kostnaden för resa 5 850 kronor per person i dubbelhytt/-rum och 6 850 kronor
per person i enkelhytt/-rum till AMV plusgiro 13 26 34-7. Ange ”[Namn] Ålands 2022” på
inbetalningen och samtidigt
2.) meddela till Peter L:son Björkman per e-post betmerct@gmail.com eller telefon 070-355
53 50 att du betalt in samt lämna följande uppgifter
-

för- och efternamn
födelsedatum
vid dubbelhytt/-rum, vem dela hytt med?
ev. födoämnesallergier

Styrelsen konstaterar att det är länge sedan Vännerna kunde arrangera en resa och ser mycker
fram emot besöket på Ålandsresan och till kamratligt samvaro i god vänneranda (missa inte
”deadline” nästa söndag 3 april)! Och skulle det vara några frågor, tveka inte att ta kontakt.
Jan FT Mörtberg
Ordförande
070-556 56 45, janft.mortberg@gmail.com
(Vår arrangör är Ålands Turist & Konferens Ab (Henrik N), tel +358 457 526 7087, e-post:
henrik@turist-konferens.ax och hemsida: www.turist-konferens.ax)

