
Ahvenanmaa 2022 ohjelma, aikataulut ja yhteystiedot 
 

Yhteystiedot 

Jos tulee kysyttävää, ei lähde retkille tai mitä vain niin tässä yhteystiedot: 

Ryhmän vetäjä: Lea Lunden, +358 407222 662 

Vastuu hlö 1: Lilli Kilpinen, +358 407359 813 

Vastuu hlö 2: Tiina Kuusisto, +358 407161 481 

 

Aikataulu ja ohjelma 5.8. 

Tampereelta kyytiin tulevat:  

- Bussit lähtevät kohti Turun satamaa klo 5.30. 

- Kyytiin keskustorilta, vanhan kirkon edestä. 

Nokialta kyytiin tulevat: 

- Toinen Tampereelta lähtevä bussi tulee n. klo 5.45 

- Kyytiin Nokian jäähallilta (Hinttalankatu 6) 

Olkaa ajoissa paikalla. Henkilöllisyys tarkistetaan kaikilta osallistujilta bussiin tullessa ja samalla selviää, 

kuka on missäkin ryhmässä. 

Satamassa ryhmän vetäjä hakee kaikkien maihinnousukortit, odottakaa siis bussissa. 

Laiva lähtee Turusta klo 8.45 ja on perillä Maarianhaminassa klo 14.10. 

Laivalla kaikille osallistujille on varattu buffet aamiainen. 

Kaikille opastetuille retkille on matkaoppaat. Retkille ei ole pakko lähteä. Muista kuitenkin ilmoittaa, jos et 

tule jollekin retkelle mukaan! 

                     

Heti laivasta päästyä suuntaamme ensimmäiseen kohteeseen: 

Ahvenanmaan merenkulkumuseo  

Ryhmä 1, klo 14.30 – 15.30 

Ryhmä 2, klo 15.30 – 16.30 

Pommern 

Ryhmä 1, klo 15.30 – 16.30 

Ryhmä 2, 14.30 – 15.30 

 

Majoittuminen Hotel Savoy museokierroksen jälkeen.  

Loppuilta on vapaata ohjelmaa oman mielen mukaan. 

 



Ahvenanmaa 2022 ohjelma, aikataulut ja yhteystiedot 
 

Aikataulu ja ohjelma 6.8. 

Ryhmä 1 

klo 10.00 Kiertoajelu Maarianhaminassa 

klo 11.30 lounas Golfravintolassa 

klo 12.30 Ålands karamelleriet (karkkien valmistus) 

klo 13.00 Jan Karlsgårdenin ulkoilmamuseo 

klo 13.30 Kastelholman linna 

klo 14.30 Vita Björn 

klo 15.00 Åland Distillery 

Ryhmä 2 

klo 10.30 Kastelholman Linna 

klo 11.30 Vita Björn 

klo 12.00 Jan Karlsgårdenin ulkoilmamuseo 

klo 12.30 lounas Åland Distilleryssä 

klo 13.30 Åland Distilleryssä 

klo 14.00 Ålands karamelleriet (karkkien valmistus) 

klo 15.00 Kiertoajelu Maarianhaminassa  

 

Loppuilta on vapaata ohjelmaa oman mielen mukaan. 

 

Aikataulu ja ohjelma 7.8. 

Vapaata aikaa koko päivä laivan lähtöön saakka. 

Laiva lähtee Turkuun klo 14.25 ja on perillä klo 19.50 

Jokainen huolehtii itse, että on ajoissa satamassa ja laivassa! 

Buffet lounas varattu klo 14.30  

Laivassa meillä on matkatavaroille neljä (4) hyttiä. 

Bussit odottavat Turun satamassa ja paluu tapahtuu samoihin paikkoihin mistä lähtö oli Tampereelta ja 

Nokialta, n. klo 23.00, riippuen täytyykö pysähtyä matkalla. 

 

Pitäkää hauskaa ja nauttikaa! 


