
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tule mukaan tutustumaan Ahvenanmaan Sadonkorjuujuhliin, jotka ovat olennainen osa 

Ahvenanmaan syksyä. Matkalla tutustutaan myös mielenkiintoisiin matkailukohteisiin ja 

nautitaan Ahvenanmaan kauniista luonnosta. 

SADONKORJUUJUHLAT JA MATKAILU AHVENANMAALLA 

Opintomatka Ahvenanmaalle 21.–24.9.2017 

 Matka on avoin ensisijaisesti Avaimet maisemaan – sekä Matkaillen kylillä -hankkeessa 

mukana oleville kyläläisille ja alueen matkailuyrittäjille sekä viljelijöille. Matkalle otetaan 

enintään 20 matkustajaa. 

 Vastuullinen matkanjärjestäjä on Forssan Matkatoimisto. 

 Matkan hinta 400 €/hlö 2 hengen huoneessa 

 Matkan hinta 550 €/hlö 1 hengen huoneessa 

 

Matkan hintaan sisältyy: 

 Bussi mukana koko matkan ajan 

 Laivamatka kansipaikoin Turku-Maarianhamina-Turku 

 Ruokailut laivalla 

 Majoitus Adlon hotellissa puolihoidolla 

 Strömsvikin, Backmans Smakverk ja Stallahagen vierailu + maistiaiset 

 Smakbyn ja Västerron lounas ja esittely 

 Kastelholman linnan ja Bomarsundin esittely 

 Suomenkielisen oppaan palvelut 

 

Ilmoittautumiset 13.7.2017 mennessä: info.lansi@proagria.fi tai 020 747 2550. 

Lisätietoja: katri.salminen@maajakotitalousnaiset.fi 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Alustava matkaohjelma: 

Torstai 21.9. 

linja-auto ajaa myöhemmin sovittavaa reittiä 

08.45 Viking Amorella lähtee Turusta 

12.00 Viking Buffet 

Vierailu Strömsvikin lammastilalla 

Vierailu Backmans Smakverkissä 

18.30 Majoittuminen hotelli Adloniin (www.alandhotels.fi/fi/hotelli-adlon) 

 

Perjantai 22.9.  

Aamiainen hotellilla. 

Lähtö maatilakierrokselle (www.skordefest.ax) 

 

Lauantai 23.9.  

Aamiainen hotellilla 

Opastettu kierros ja maistiaiset Stallhagenin panimossa. 

Smakbyn lounas ja esittely. 

Tutustuminen Kastelholman linnaan sekä Bomarsundin raunioihin ja luontopolkuun. 

 

Sunnuntai 24.9.  

Aamiainen hotellilla ja huoneiden luovutus 

Vierailu Västerrossa. 

14.25 Viking Grace lähtee kohti Turkua. 

14.30 Viking Buffet 

19.50 Turun satama, josta bussikuljetus tarpeen mukaan Salo-Lohja-Karkkila 

 
 
Peruutusehdot: 

 Mikäli retkelle ilmoittautuu alle 15 henkeä, retki peruutetaan. 

 Enemmistön retkelle lähtijöistä pitää olla Avaimet maisemaan – tai Matkaillen kylillä -
hankkeiden toiminta-alueilta. 

 Mikäli matka perutaan viimeistään 1 kk ennen lähtöä, pidätetään varausmaksu 
peruutuskuluina (150 €/hlö). 

 Mikäli peruutus tapahtuu myöhemmin kuin 1 kk, mutta viimeistään 3 vk ennen lähtöä, 
peritään peruutuskuluina 50 % hinnasta, kuitenkin vähintään varausmaksun verran. 

 Myöhemmin kuin 3 vk ennen lähtöä tehdyistä peruutuksista ei myönnetä takaisinmaksua. 

 Nimenmuutos on mahdollista, mikäli muutos tehdään viimeistään 7 vrk ennen lähtöä, 
myöhemmin tehdystä muutoksesta peritään 10 euroa/varaus 

 Sairastapauksissa peruutuskulut ovat 30 €/hlö. Suosittelemme matkavakuutusta. 


