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1.

Cykelpaket 2 dagar (1 natt)
Upptäck sjöfartsstaden Mariehamn
Resepaket för 2 personer - från 111 €/ person

Se bilder

Dag 1. Cykelturen startar i Mariehamn, där ni hämtar upp era cyklar. Njut av havsutsikt och färdas längs
slingrande vägar över broar och vägbankar mot Järsö. Passa på att fika på mysiga Café Stickstugan och
övernatta i liten stuga vid vattnet på Fågelvik B&B eller på Pensionat Solhem. Cirka 20 km.
Dag 2. Utforska sjöfartsstaden Mariehamn.
Cykelpaketet innehåller standardcykel 2 dagar, rum på Fågelvik B&B inkl sänglinne och frukost eller på
Pensionat Solhem inkl frukost, samt resebiljett till/från Mariehamn med start i Åbo eller Stockholm.
Cykeln hämtar du vid färjterminalen.
Med förbehåll för att det finns lediga rum, vi bokar alternativa boenden

2.

Cykelpaket 3 dagar (2 nätter)
Västra delen av Åland med start och stopp i Mariehamn
Resepaket för 2 personer - från 163 €/ person

Se bilder

Dag 1. Efter att ni hämtat era cyklar vid färjterminalen i Mariehamn hinner ni se lite av staden och
sedan går turen västerut i riktning Eckerö. Första övernattningen blir i Djurviks Gästgård i Gottby Jomala,
strax utanför Mariehamn. Gästgården har ett litet café, det finns även ett fullt utrustat kök där ni kan
tillaga egen måltid. Cirka 15 km.
Dag 2. Turen fortsätter mot Eckerö, som ofta kallas Ålands turistkommun. Här finns sommartid mycket
att se och göra. Här blir det övernattning i sovstuga på Käringsunds Camping (frukost ingår ej i priset).
Cirka 35 km.
Dag 3. Efter frukost går turen till Mariehamn och Västerhamn, där ni lämnar cyklarna och checkar in
på färjan. Cirka 35 km.
Cykelpaketet innehåller standardcykel 3 dagar, rum inkl sänglinne och frukost en morgon samt
resebiljett till/från Mariehamn med start i Åbo eller Stockholm. Cyklarna hämtar ni vid färjterminalen.
Med förbehåll för att det finns lediga rum, vi bokar alternativa boenden. Turen kan köras i omvänd riktning.
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3.

Cykla längs Ålands ringväg, 4 dagar (3 nätter)
Nordöstra Åland-Mariehamn via Brändö

Se bilder

Resepaket för 2 personer - från 213 €/ person.

I det här paketet har du med din egen cykel med start i norra skärgården, med
avslut i Mariehamn.
Dag 1. Resan startar i Osnäs hamn, Gustavs. Turen går längs den norra åländska
skärgården med en övernattning på den lilla ön Lappo i Brändö i Pellas Gästhem.
Färja Osnäs-Åva och Torsholma-Lappo. Cykelsträcka Åva-Torsholma cirka 22 km.
Dag 2. Färjan från Lappo för dig vidare till Hummelvik i Vårdö. Längs vägen
västerut passerar du flera sevärdheter såsom Bomarsunds fästningsruiner och
Kastelholmsområdet med friluftsmuseet Jan Karlsgården, Kastelholms slott och
Michael Björklunds populära restaurang Smakbyn. Övernatta på Kastelholms
Gästhem. Cirka 23 km.
Dag 3. Turen går vidare norrut mot Saltvik till Finström och byn Grelsby där du
kan besöka det åländska bryggeriet Pub Stallhagen. Övernattning i Godby
vandrarhem. Cirka 28 km.
Dag 4. Turen går mot Mariehamn där cykelpaketet avslutas. Cirka 20 km.
I cykelpaketet ingår 3 övernattningar inkl sänglinne och frukost samt resebiljett
från Åboland med Ålandstrafikens skärgårdsfärjor, hemresa med stor färja direkt
från Mariehamn till Åbo eller Stockholm.
Med förbehåll för att det finns lediga rum, vi bokar alternativa boenden.
Turen kan köras i omvänd riktning.
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4.

Cykelpaket 5 dagar (4 nätter) perioden 20.6-25.8
Västra och norra Åland. Start och stopp i sjöfartsstaden Mariehamn
Resepaket för 2 personer - från 290 €/ person

Se bilder

Dag 1. Cykelturen startar i Mariehamn, där ni hämtar upp era cyklar. Efter att ni sett lite av
Mariehamn går turen västerut i riktning Eckerö.
Första övernattningen blir i Djurviks Gästgård i Gottby Jomala, strax utanför Mariehamn.
Gästgården har ett litet café med enkel matservering, det finns även ett fullt utrustat kök där ni
kan tillaga egen måltid. Cirka 15 km.
Dag 2. Turen går i riktning Eckerö och strax efter äventyrsparken Smart Park hittar ni ert
boende, Bergbo stugor. Här finns logi i rum och stugor, frukost ingår i priset. Cirka 25 km.
Dag 3. Efter frukost går cykelturen på vacker väg mot Skarpnåtö där målet är cykelfärjan M/S
Silvana som avgår kl 11.00 till Snäckö Geta, Lolos Seaside Café. Från Lolo´s fortsätter
cykelturen. Slutmålet blir Getabergen och Soltuna, där ni övernattar i en övernattningsstuga. Det
finns en servicebyggnad med kök, dusch och toalett. Soltuna restaurang serverar frukost, lunch
och middag. Vissa dagar kan restaurangen vara stängd, vi hänvisar då till att köpa frukost i
Getaboden, 1,4 km. Cirka 28 km.
Dag 4. Turen går söderut mot Finström och Godby. Här övernattar ni i Godby Vandrarhem, ett
enkelt men trivsamt boende med tillgång till simhall, bastu och gym. Trots vandrarhemsstandard
ingår sänglinne och frukost i priset. Cirka 24 km.
Dag 5. Cykelturen går mot Mariehamn och avslutas i Västerhamn. Cirka 20 km.
Cykelpaketet innehåller standardcykel 5 dagar, övernattning enligt programmet inkluderat
sänglinne och frukost, samt resebiljett till/från Mariehamn med start i Åbo eller Stockholm.
Cykeln hämtar du vid färjterminalen.
Med förbehåll för att det finns lediga rum, vi bokar alternativa boenden.
Turen kan köras i omvänd riktning.
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5.

Cykla längs Ålands ringväg, 5 dagar (4 nätter)
Sydöstra Åland - Mariehamn via Kökar
Resepaket för 2 personer - från 224 €/ person

I det här paketet har du med din egen cykel med start i södra skärgården, med avslut i Mariehamn.
Dag 1. Resan startar i Galtby hamn, Korpo. Färjan tar er till Ålands yttersta skärgård och kommunen Kökar. Upptäck denna spännande ö, här
är havet är alltid nära. Det finns mycket att se och uppleva. Bo på Klobbars gästhem eller på hotell Brudhäll. Cykelsträcka hamnen - Klobbars
Gästhem cirka 11 km.
Dag 2. Färjan från Kökar kör mot Långnäs, men stig av i Överö, Föglö. Föglö är Ålands största skärgårdskommun och består av en stor grupp
öar. Degerby är Föglös huvudort och där finns många gamla skeppargårdar och annan vacker bebyggelse av trä. Denna träbebyggelse saknar
motstycke på någon annan plats på Åland. Här finns turistinformation, butik, caféer och restauranger. Övernatta på Gästhem Enigheten eller
Carlsro Badhotell, med kort avstånd till hamnen och färjan som tar er vidare till fastlandet Åland (färjtid 25 minuter). Avstånd från Överö till
Degerby 16 km.
Dag 3. Färjan m/s Skarven går från Degerby till Svinö ungefär en gång per timme. Turen kan inte bokas men turlistan hittar du på
Ålandstrafikens hemsida: www.alandstrafiken.ax - Turlistor. Turen går vidare västerut från Lumparland till Lemland. Övernatta på Amalias café
och Logi, Granboda Lemland, som ligger invid Amalias Limonadfabrik. Varför inte ta en avstickare till besöksträdgården Senses eller café
Humlan och restaurang Mormors Gröna Hus. I Söderby finns butik och en stor loppis (7 km från Amalias). Cykelavstånd från Svinö färjfäste till
Amalias 6 km.
Dag 4. Turen går mot Mariehamn. Ni passerar några sevärdheter, till exempel: Open Water Brewery där ni kan släcka törsten med öl och cider.
Lemströms kanal som har broöppning för passerande båtar varje hel timme. Önningebymuseet, ett konst- och kulturhistoriskt museum.
Övernatta på hotell Cikada i Mariehamn. Om ni cyklar direkt från Amalias är avståndet 22 km.
Dag 5. Avfärd från Mariehamn. I cykelpaketet ingår 4 övernattningar inkl sänglinne och frukost samt resebiljett från Åboland med
Ålandstrafikens skärgårdsfärjor, hemresa med stor färja direkt från Mariehamn till Åbo eller Stockholm. Tag med egen cykel. Boka gärna en
tilläggsnatt på Kökar, pris från 56,50 €/person.
Med förbehåll för att det finns lediga rum, vi bokar alternativa boenden. Turen kan köras i omvänd riktning. Checka turlistan mellan Galtby och
Kökar, färjan går ej alla dagar.
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