
 
 
 
 

Saarteriiki Ahvenamaale! 
juuli 2020 

 
Hind:  
330 eurot (48 reisijat) 
õpilastele kuni 17 eluaastat hind 298 eurot 
 
Kestus: 4 päeva 
Transport: buss, laev  
Ahvenamaa 6500 saart moodustavad maalilise saarestiku, kus meri on saari tihedalt täis 
tipitud ja pea iga saarekese keskel seisab punane rootsi maja oma paadisilla ja 
lipuvardaga. Ahvenamaalt leiab rändaja rahuliku ja sõbraliku saarerahva, magusad 
suvelõhnad, laisalt puhuva tuule, soojad rannakaljud, ammuseid aegu meenutavad 
kivikirikud ja unustamatud päikeseloojangud merekaldal. Tasub meenutada ka Astrid 
Lindgreni Tjorveni-lugusid… 
1. päev K 
Väljasõit öösel grupile sobivatest kohtadest. Askeldused Tallinnas sadamas (sadamas on 
vaja olla hiljemalt kell 6.30). Kell 07.30 väljub laev Tallinnast Helsingisse. Hommikusöök 
laevas. Põgus tutvus Helsingiga. Bussisõit Helsingi-Parainen. Praamisõidud ja 
sillaületused viivad meid Korppoo saarele. Kell 15.30 väljub Galtby sadamast laev 
Kökarile, maalilisele meremeeste saarele, kust leiame  vana kiriku kaljusel rannikul ja 
keskaegse kloostri varemed.  
Majutus Kökaril 4-kohalistes kämpingumajades kämpingus Havspaviljongen. Majakestes 
on kohvikeetja ja külmkapp, kuid söögitegemisvõimalust pole. Võimalik on kasutada 
kämpingu grilliplatsi, et ühiselt grillida. http://www.havspaviljongen.ax/en  
2. päev N  
Varajane hommikusöök. Kell 06.30 – 9.00 praamisõit Kökar-Langnäs. Kökarilt sõidutab 
praam meid “päris” Ahvenamaale. Reis jätkub sõiduga mööda kaunist Lemlandi saart. 
Lõunaks jõuame Ahvenamaa pealinna Mariehamni, külastame  meresõidumuuseumi ja 
käime purjelaeval Pommern.  Badhusi mäelt aga avaneb imeilus vaade ümbruskonnale. 
Sõit Eckerösse. Uhke Eckerö posti- ja tollihoone.  
Majutus käpingus Eckerö Camping & Stugor (käpingmajades on dušš, WC, kööginurk, 
iga maja juurde kuulub väike grill; lisaks on kogu kämpingu territooriumil kaks grilliplatsi 
ühiskasutuseks). 
http://www2.visitaland.com/en/accommodation/a1418837/ecker%C3%B6-camping-stugor/d
etails  
3. päev R 
Hommikusöök. Jalutuskäik Geta mäel. Võimalus süüa lõunat söögikohas Soltuna 
Restaurang & Cafe (menüü hinnaga 18 eurot: lõhesupp, Ahvenamaa pannkook, leib, vesi, 
kohv;  vajalik ettetellimine).  
Pärastlõunal külastame restaureeritud Kastelholmi kindlust. Karlsgardeni 
vabaõhumuuseumis saame tutvuda ahvenamaalaste elu-oluga. Bomarsundi 
kindlusevaremed – omamoodi mälestus Venemaast Ahvenamaal. Kell 17.15 väljub laev 
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Hummelvikist Kumlingele.  
Majutus Kumlinge saarel 4-kohalistes kämpingutes kämpingus Kumlinge Strugor 
(kämpingul on grilliplats koos suveköögiga ning ka veeäärne grilliplats, kus on võimalik 
ühiselt süüa teha; majades kööginurka pole; on oma restoran). 
http://www.kumlingestugor.com/?svenska  
4. päev L  
Hommikusöök. Kell 11.50 väljub laev Torsholmi. Jätkub sõit Osnäs – Kustavi – Turu. 
Turus külastame Turu toomkirikut. Ja sealt ikka edasi Helsingi poole. Kell 19.30 väljub 
laev Tallinnasse. Kell 21.30 saabub laev Tallinnasse. Sõit koju.  
   
Reisi marsruut kaardil: https://goo.gl/maps/BXQXNzeccqP2  
 
 
Hinna sees:  

- sõit mugava 52-kohalise bussiga (audio-video, kuum vesi, WC) 
- laevasõit Tallinn-Helsingi-Tallinn 
- hommikusöök Tallinki laevas 
- bussi ülevedu laevadel ja praamidel 
- praamisõidud 
- 3 ööbimist 4-kohalistes kämpingutes koos hommikusöökidega. Linad kõigis         
kämpingutes hinna sees. Esimesel ja kolmandal ööl on kämpingutes narivoodid. 
- tasuliste vaatamisväärsuste pääsmed (2019. aasta seisuga) 

-Kastelholmi kindlus 7 eurot, lapsed kuni 17 eluaastat ja pensionär 5 eurot 
http://www.kastelholm.ax/en 

- Jahi- ja kalandusmuuseum 7 eurot, lastele 7-17 eluaastat 4 eurot. 
http://www.jaktfiskemuseum.ax/en/about-the-museum/  
-meresõidumuuseum Mariehamnis 11 eurot, lapsed kuni 17 eluaastat 6 eurot 
http://www.sjofartsmuseum.ax/en/  

- reisijuht-giidi teenused 
   
Lisatasu eest:  

- lisatoitlustus. Soovijatele lõuna söögikohas Soltuna. 
- soovi korral meditsiiniabikindlustus. Meditsiiniabikindlustus katab kindlustusjuhtumi 
korral ka visiiditasud, voodipäevatasud ja riikidevahelise transpordi, mida Euroopa 
ravikindlustuskaart ei kata.  

 
Tähelepanu! Kohalike Ahvenamaa praamide täpne sõidugraafik selgub jaanuaris. 
Väljumiste ajad võivad vähesel määral muutuda! 
 
Lisainfo:  Reisile on vajalik kaasa võtta vähemalt reisi lõpuni kehtiv EV pass või ID kaart ja 
Euroopa ravikindlustuskaart! Ravikindlustuskaart annab õiguse vajaminevale arstiabile 
Euroopa Liidus. Kaardi tellimise kohta loe: 
http://www.haigekassa.ee/et/kontaktpunkt/euroopa-ravikindlustuskaart/  

 
NB! Reisija on kohustatud tutvuma ABZ Reiside reisitingimustega www.abz.ee  
Ettemaksusumma ja suuruse lepime grupiga eraldi kokku. Kogu reisiraha peab olema 
tasutud 31 päeva enne reisi. Reisi tühistamisel vähem kui 30 päeva enne reisi algust ei 
tagastata reisijale ettemaksu, mille summa on ära märgitud reisikavas.  
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