Lägerskola på Åland
Åland är ett populärt resmål för lägerskolor, här finns mycket att uppleva, se och göra. Tillsammans med våra resesäljare planerar ni er bästa
lägerskola eller klassresa. Paddla kajak, cykla, besök museer och andra sevärdheter, upplev den åländska naturen och havet, smaka på åländska
maträtter. Nedan finns två olika reseförslag, vi anpassar givetvis programmet enligt era egna önskemål.
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LÄGERSKOLA, 3 DAGAR - från 80 €/person/dag

LÄGERSKOLA, 3 DAGAR - från 70 €/person/dag

Resa med egen buss, norra skärgården och fasta Åland.

Resa med egen buss, alternativt ordnar vi buss på Åland, start och
stopp i Mariehamn.

Dag 1. Ålandstrafikens skärgårdsfärja från Osnäs i Åboland till Åva i
Brändö. Övernattning på hotell Gullvivan i Brändö eller på Pellas
Gästhem på ön Lappo. Halvpension. Aktivitetsmöjligheter.
Dag 2. Ålandstrafikens skärgårdsfärja från Brändö till Hummelvik,
Vårdö (fasta Åland). Guiden möter er i hamnen. På vägen passeras
många intressanta sevärdheter, såsom Bomarsunds fästningsruiner,
museet Telegrafen, Kastelholms slott, fängelsemuseet Vita Björn,
utemuseet Jan Karlsgården, Taffel chipsfabrik och butik. Lunch i
Bomarsund eller Kastelholm. Turen fortsätter till Mariehamn med
övernattning i flerbäddsrum och med middag på t ex hotell Cikada.
Kvällsaktivitet på Äventyrsgolfen eller Mariebad.
Dag 3. Sista dagen på Åland består av aktiviteter, här finns många
alternativ att välja mellan: Sjöfartsmuseet med segelfartyget Pommern,
Kulturhistoriska museet, Ålands jakt- och fiskemuseum, Käringsunds
viltsafari. Finsk- eller svensktalande guide. Färjan från Mariehamn till
Åbo går på eftermiddagen, framme kl 19.50.

Ålandsresor

info@alandsresor.fi

Dag 1. Färja från Åbo till Mariehamn med ankomst kl 14.15.
Buffet-måltid ombord. Incheckning på boendet i Mariehamn,
flerbäddsrum, halvpension för två nätter.
Kvällsaktivitet på Äventyrsgolfen.
Dag 2. Denna dag blir fylld med aktiviteter. Guiden möter vid
hotellet. Rundtur till Taffel chipsfabrik och butik, Kastelholms slott,
utemuseet Jan Karlsgården, fängelsemuseet Vita Björn,
Bomarsunds fästningsruiner. Lunch i Bomarsund eller Kastelholm.
Turen fortsätter tillbaka till Mariehamn, simning på Mariebad.
Dag 3. Även sista dagen på Åland består av aktiviteter, här finns
många alternativ att välja mellan: Sjöfartsmuseet med
segelfartyget Pommern, Kulturhistoriska museet, Ålands jakt- och
fiskemuseum, Käringsunds viltsafari. Finsk- eller svensktalande
guide. Färjan från Mariehamn till Åbo går på eftermiddagen,
framme kl 19.50.

www.alandsresor.fi
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