
Svenska Klubben i Helsingfors

ÅLAND
5–7.5.2022 

Svenska Klubben i Helsingfors besöker Åland under tre dagar i maj. 
Innehållsrika dagar väntar oss då vi bland annat besöker ruinerna vid Kastelholms slott,  

bekantar oss med konstnärerna i Önningebykolonin och går en guidad rundtur på segelfartyget 
Pommern. Vi avnjuter god mat och goda drycker med besök på restaurang Smakbyn,  

gastropub Stallhagen och välrenommerade restaurang Nautical. Ombord på Viking Lines  
nya flaggskepp M/S Viking Glory får vi en privat, guidad rundtur. Boende i enkelrum på 4-stjärniga 

hotell Arkipelag i centrala Mariehamn. För vår bekvämlighet har vi på överfarten till och  
från Åland enkelhytter bokade till vårt förfogande.

VARMT VÄLKOMMEN!

Överfart:

5.5.2022 08:45–14:10 Åbo – Mariehamn M/S Viking Glory 

7.5.2022 13:45–19:15  Mariehamn – Åbo M/S Baltic Princess



VIKING GLORY 

Viking Lines nya flaggskepp M/S Viking Glory inleder sin trafik under början av 2022 mellan Åbo – Åland – 
Stockholm, under finsk flagg. Fartyget är resultatet av ett gediget samarbete med finländska och nordiska 
partners som genom sin expertis och sitt kunnande bidragit till att utveckla miljötekniska detaljer och 
en nyskapande interiör. Nyckelord är hållbarhet, energieffektivitet och en nyskapande nordisk design. 
Energioptimering och miljöanpassade lösningar har legat i fokus under hela projektet. Nya Viking Glory är 
större än miljöpionjären Viking Grace, men beräknas trots detta förbruka ca tio procent mindre bränsle och 
därigenom bli ett av världens mest energieffektiva fartyg. M/S Viking Glory förkroppsligar Viking Lines tro på  
en ljus framtid för resandet på Östersjön.

TORSDAG 5 MAJ 2022 
Helsingfors – Åland • Kastelholm och Smakbyn

05:15  Reseledare Henrik Hultin på plats vid Järnvägsstation. Henrik telefon 040 730 0348.

05:28  Intercitytåg avgår mot Åbo Hamn. Extraklasskupé, frukost.

07:47  Ankomst till Åbo hamn. Vi promenerar till Viking Line terminalen, ca 300 meter.

08:45 Viking Glory lämnar Åbo hamn. Incheckning till era hytter, egen tid. 1 hytt/person

10:45  Guidad privat rundtur på M/S Viking Glory. Tema ”Hållbarhet”.

12:00  Lunchbuffé inklusive dryck.

14:10  Ankomst Mariehamn. Buss och vår lokalguide möter upp, transfer till Hotel Arkipelag. Incheckning. 

16:00  Vi kör ut mot Kastelholm, guidning på vägen.   

ca 16:30  Guidning vid ruinerna vid Kastelholms slott. 

18:00  Smakbyn, guidad rundvandring ”Åland Distellery” med dryckesprovning. 3-rätters middag inklusive dryck.

Ca 21:30 Vi lämnar Smakbyn och åker tillbaka till hotell Arkipelag.

FREDAG 6 MAJ 2022 
Önningebymuseet • Stallhagen bryggeri • Middag restaurang Nautical 

09:00  Vår guide hämtar oss vid hotellet och bussen kör oss till Önningeby. 

09:30  Önningebymuseet, guidad visning med Kjell Ekström.

10:45  Vi kör mot Bryggeri Stallhagen.   

11:15–14:00 Stallhagen: guidad rundvandring, ölprovning och lunch på gastropub. 

14:00–16:00  Tillbaka i Mariehamn. Egen tid.

16:00-19:00  Klubbens eget program. Detaljprogram meddelas senare.     

19:00 Promenad till restaurang Nautical, 15 minuter 1,2 km.  

19:30  3-rättersmiddag inklusive dryck. 



SEGELFARTYGET POMMERN

Ingen annanstans i världen hittar man ett fartyg som 
Pommern, i princip oförändrad sedan den dag hon 
lämnade varvet i Skottland 1903. Pommern är ett unikt 
fartyg som vittnar om Ålands långa segelfartygstradition 
och hon är även den enda fyrmastade barken i världen 
som bevarats i ursprungligt skick. Pommern har varit ett 
museifartyg sedan 1953.

KASTELHOLMS SLOTT
Kastelholms slott är Ålands enda medeltida borg, grund-
lagd på 1380-talet. Slottet hade sin historiska storhetstid 
under Gustav Vasa och hans söner, då Åland och Finland 
var en del av det svenska riket. Borgen är utbyggd och 
tillbyggd i olika skeden fram till 1630-talet då Åland inför-
livades med Åbo slottslän. Erik XIV satt fängslad på slottet 
under hösten 1571 och han hade med sig under fången-
skapen sin hustru Karin Månsdotter och deras barn. Efter 
flera bränder förföll borgen och övergavs och är idag 
restaurerad till en ”levande ruin” öppen för besökare.

ÖNNINGEBYKOLONIN
Önningebykolonin var en konstnärskoloni som ver-
kade i Önningeby i Jomala på Åland 1886 - 1914 och 
kan beskrivas som en svensk-finländsk motsvarighet 
till konstnärskolonin i Skagen, Danmark. Kolonins 
grundare och centralgestalt var den finländske land-
skapsmålaren Victor Westerholm som kom till Åland 
1880. Kolonins sex första år var de mest aktiva och 
friluftsmåleriet hade inspiration från Paris och Skagen. 
Vissa av konstnärerna inspirerades av den kontrover-
siella impressionismen och möttes av häftig kritik när 
de ställdes ut i Helsingfors 1882. Under åren 1906-13 
vistades i perioder en grupp estniska konstnärer och 
författare i Önningeby, den så kallade Noor-Eesti- 
gruppen. Första världskrigets utbrott blev slutpunkt för 
kolonin och 1992 öppnades Önningebymuseet, som 
har en ansenlig samling av kolonisternas konst.

BRYGGERI STALLHAGEN
Besöket inleds med en vandring i bryggeriet, där man 
från besökscentret kan se ut över produktionen. Efter vår 
informativa rundvandring följer nu provsmakning av fyra 
olika ölsorter ur sortimentet, tillsammans med smakbitar 
av åländska delikatesser. Hantverksbryggeriet Stallhagen 
Ab grundades år 2004 och har i dag 2 700 aktieägare 
och är Ålands äldsta och största bryggeri. 2018 togs en 
ny modern bryggerianläggning i bruk och med det nya 
bryggeriet har produktionskapacitet ökats till 2,5 miljoner 
liter per år.

ÅLVADOS
Smakbyns bränneri, grundades 1997 då Peter Eriksson 
startade vin- och sprittillverkning. Eriksson lanserade 
sitt vin och sin Apelbrand, ett äppeldestillat som tidigare 
hette Ålvados och numera precis som namnet Calva-
dos är namnskyddat. Smakbyn har under sommaren 
2020 ingått samarbete med Stallhagen, Silverskär, 
Ålands Utveckling Ab och Havsviken Invest och grun-
dat “Åland Distillery”. Åland Distillery håller till vid Jan 
Karlsgården där dryckerna produceras och vår dryckes-
provning sker.

LÖRDAG 7 MAJ 2022
Segelfartyget Pommern och Ålands Sjöfartsmuseum • Åland – Helsingfors 

10:30 Bussen lämnar hotellet, vår lokalguide lotsar oss till segelfartyget Pommern och Sjöfartsmuseet.      

11:00 Guidning segelfartyget Pommern och Sjöfartsmuseet.   

13:00 Transfer till Silja-terminalen     

13:45 M/S Baltic, TallinkSilja, till Åbo. Incheckning till era daghytter. 1 hytt/person. 

15:00 Smörgåsbuffé inklusive dryck.   

19:15 Ankomst Åbo.     

19:30 Egen buss med transfer till Helsingfors.   

22:00 Ankomst Helsingfors, Järnvägsstationen.

ÅLANDS SJÖFARTSMUSEUM

På Ålands sjöfartsmuseum stoltserar man med en 
samling i världsklass. Förutom otroligt välbyggda 
fartygsmodeller och imponerande galjonsfigurer 
finns också fartygsmiljöer uppbyggda kring origi-
nalutrustning, inredning och inventarier.



28.1.2022

Axtours resebyrå 
Storagatan 14, 22100 Mariehamn, Åland 
Kontaktperson: Yvonne Cronström 
yvonne@axtours.ax 
Tel direkt: + 358 18 512 17  

RESEINFORMATION

PRIS:

845 euro/person 

I PRISET INGÅR:

• Tåg i Extraklasskupé, Helsingfors järnvägsstation – Åbo hamn. Frukost på tåget.
• Viking Glory Åbo-Marihamn. Singlehytt, lunchbuffé.
• Guidad privat rundtur på Viking Glory.
• Inkvartering Hotel Arkipelag i Mariehamn i enkelrum, frukost på hotellet.
• Buss på Åland enligt program.
• Lokalguide på Åland enligt program.
• Smakbyn ”Ålvadosprovning” och guidad rundtur på destilleriet.
• Inträde och guidad rundtur på Önningebymuséet. 
• Bryggeri Stallhagen guidad besök, ölprovning 4 sorters öl med smakbitar av åländska delikatesser.
• Inträde och guidad rundtur på segelfartyget Pommern och Ålands sjöfartsmuseum. 
• 3 luncher/lunchbuffé: torsdag, fredag, lördag inklusive dryck.
• 2 middagar: torsdag, fredag inklusive drycker.
• TallinkSilja Mariehamn – Åbo Hamn. Singelhytt, lunchbuffé.
• Transfer med egen buss Åbo hamn – Helsingfors järnvägsstation.
• City- och logiskatter.

TILLKOMMER:

• Personliga utgifter, reseförsäkring & avbeställningsskydd.
• Transfers som inte är med i programmet.

BOENDE:

Hotel Arkipelag**** www.hotellarkipelag.ax

Hotel Arkipelag har ett utmärkt läge i centrala Mariehamn, rummen har gratis Wi-fi, tv, minibar  
och skrivbord. Vissa rum har sjöutsikt, medan andra vetter mot stadens centrum. 3 restauranger  
och en populär nattklubb på hotellet. Shoppingstråket Torggatan ligger 100 meter från hotellet.

BOKNINGSVILLKOR:

Anmälningsavgift 220 euro/person. Slutfaktura förfaller cirka 5.4.2022. Reservation för prisändringar  
i skatter och avgifter som vi ej kan överblicka. Vi reserverar oss för ändringar i resans program.

AVBESTÄLLNINGSVILLKOR: 

Fram till 31.3.2022   Fri avbokning

Från 1.4.–15.4.2022    Anmälningsavgiften

Från 16.4.–30.4.2022    75% av resans pris

Från 1.5.2022  100% av resans pris

ANMÄLNING:

Resan har begränsat antal platser. Anmälan till Henrik Hultin, tel. 040 730 0348
eller mail: henrik.hultin@aramitz.fi


