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Ålands sydligaste kommun Kökar och lilla nätta Föglö. 
En sån här Ålandsresa har du inte gjort tidigare! 
En sommarresa med åboländsk och åländsk skärgård. 
Och god mat! 
 
Åland om sommaren är en skönhetsupplevelse. Att göra 
Åland med Kökar som ingrediens höjer nöjet ytterligare. Till 
Kökar kommer man inte när och hur som helst. Strandhugg 
på Föglö, Stormskärs-Maja, en utflykt till litterära Åland som 
grädde på sviskonkrämen. Den här resan innehåller mycket 
mat, och besöksmål utöver det vanliga! 
 
 
Dag 1, onsdag 1.9 brunch, middag 
** Hemorten – Åland ** 
Tidig avfärd, rutt och tidtabell för uppsamling 
från Jakobstad och söderut meddelas senare. 
Färden går via Björneborg mot Nådendal. Kl. 
11.45 avgår Finnlines moderna färja, vi äter 
brunch ombord. Ankomst till Långnäs kl. 16.35. 
   Vi kör in till Mariehamn och Hotel Pommern. Vi 
har haft en tidig start på dagen, dagens middag 
äter vi kl. 18.30. Den som orkar, lockas ut på 
promenad i Mariehamn efter maten. 
 

Dag 2, torsdag 2.9 ** Åland ** 
 frukost, lunch 
Frukost på hotellet. Avfärd från hotellet kl. 9.00. 
Dagen innehåller många vackra vyer, intressanta 
sevärdheter. I dag står kommunerna Finström, 
Sund och Vårdö i tur. Här tittar vi utifrån på 
iordningsställda Kastelholms slott och Jan 
Karlsgården. Bomarsund, med det som finns 

kvar av de gamla 
befästningarna, är 
också värt ett besök. 
Förevisas under en 15 
minuters film i museet 
Telegrafen. Utsikten 
från Notvikstornet är 
magnifik. Vi äter lunch 
under dagen. Två riktiga åländska rätter:  
fisksoppa och till dessert: Ålandspannkaka, en 
av Ålands ”nationalrätter”. 
   Vi gör ett besök på Ålands ”litterära del” Vårdö 
och Simskäla. Hit åker man med två landsvägs-
färjor. Vårdös Sally 
Salminen skrev 
bl.a. ”Katrina”. På 
Simskäla bodde 
Anni Blomqvist, 
författare till 
”Stormskärs-Maja”. 
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Vi besöker Annis 
hem som före-
visas av stipen-
diaten som bor 
där. 
   På efter-
middagen 
återvänder vi till 
Mariehamn. Vi 

kan göra en tur med bussen innan vi åker till 
hotellet. Även här finns en utsiktsplats, 
Badhusberget. Ingen gemensam middag. 
 

Dag 3, fredag 3.9  
frukost, kaffe, lunch, middag 
** Mariehamn – Föglö – Kökar ** 
Frukost på hotellet. Vi gör en tur västerut. En 
kort titt på Eckerö Post & Tullhuset, som är en 
av de mest märkliga och unika historiska bygg-
naderna från den ryska tiden i Finland.  
   Kaffet får vi på Bettys café nära det idylliska 
fiskeläget Käringsund där delar av "Vi på Salt-
kråkan" filmades. Men först: på intressanta 
Skarpnåtö hittar vi miljön för Åke Lindmans 
"Stormskärs-Maja". Husets värdinna berättar 

och förevisar 
1700-tals miljön. 
   Från Svinö på 
Lumparland till 
Degerby på 
Föglö tar vi en 
stor, modern 
skärgårdsfärja, 

30 minuter. Lilla Föglö är egen kommun, drygt 
500 personer bor här i 23 byar, de flesta egna 
öar. En mycket vacker skärgårdsupplevelse i 

Degerby, vi äter 
sen lunch här 
också. 
   Vidare genom 
Föglö, med en 
vajerfärja till 
Överö. Härifrån 

åker vi vidare kl. 16.40 med skärgårdsfärjornas 
södra linje, via Sottunga till ett av resans 
huvudmål: Kökar, ankomst 18.40. Logi och 
middag på hotell Brudhäll. Hotellet ligger vid 
gästhamnen, utsikten är generös, en promenad i 
det lilla samhället är en självklarhet. 
 

Dag 4, lördag 4.9 frukost, lunch 
** Kökar – Korpo – Hemorten ** 
Frukost på hotellet. Vi bekantar oss med Kökar 
under en lokalguides ledning. Vi får inblick i livet 
för de 250 bofasta på Ålands sydligaste 

kommun. Kökars historia går tillbaka till 1200-
talet, den inrymmer ett franciskanerkloster och 
en kyrka byggd 1784. Historien och natur-
upplevelserna kryddas med mustiga 
berättelser... av varierande sanningshalt. 
   Om tiden räcker besöker vi Finlands sydligaste 
äppelodling Aplagården. Och innan vi åker ner 
till färjfästet 
siktar vi på att 
handla åländskt 
svartbröd. 
   Den stora 
skärgårdsfärjan 
tar oss bekvämt 
på 2,5 timmar till 
Korpo, vi äter 
lunch ombord. Väl framme i Galtby kl. 15.00 
påbörjar vi resan genom en annan vacker 
skärgård, nu i Åboland. Via Nagu och Pargas når 
vi fastlandet. Och resan till hemknutarna med 
lämpliga pauser återstår i sommarkvällen. 
 

* * * * 
 

Resedatum 1 – 4.9.2021, 
onsdag-lördag, 4 dagar 
 

Resans pris per person i delat dubbelrum 
från Österbotten 495 € 
från södra Finland 480 € 
Tillägg för enkelrum 144 € 

 

I priset ingår 
+ Bussresa i luftkonditionerad helturistbuss 
+ Logi i dubbelrum på hotell (3 nätter) 
+ Måltider: 3 frukost, 2 middag, 4 lunch,  
   1 Ålandspannkaka med kaffe 
+ Guidad rundtur på Kökar, Vårdö mm. 
+ Samtliga skärgårdsfärjor 
+ Inträde till Skarpnåtö hembygdsgård och  
   museet Telegrafen 
+ Personbiljett med Finnlines Nådendal –  
   Långnäs 
+ Yrkeschaufförs/reseledares tjänster 

 

I priset ingår inte 
- Måltidsdrycker (utom vatten) 
- Resenärsförsäkring 
- Ev. övriga inträden 

 

Identitetskort med: typ körkort, pass, id-kort. 
Förbehåll för ändringar enligt skärgårdsfärjornas 
tidtabeller. 
   Anmälning senast 
2.8. 


