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EEVA GRÖNROOS / POHJOLA-NORDEN LÄNSI-SUOMI 

AHVENANMAA – MELKEIN KUIN ULKOMAILLA 6.–7.6.2020 

Lauantai 6.6. 
Kokoontuminen Turussa Viking Linen terminaalissa, josta m/s Amorella lähtee Maarianhaminaan klo 08.45. 
Laivalla nautimme erikoisaamiaisen. Laivalla on varattu kaksi sisähyttiä ryhmän matkatavaroita varten. 
Alus saapuu klo 14.10 Maarianhaminan Länsisatamaan, jossa meitä on vastassa opas ja bussi. Lähdemme 
tutustumaan tämän saaren kohteisiin, jotka omalta osaltaan valottavat omaa historiaamme. 
Menomatkalla Bormarsundille käymme mahdollisuuksien mukaan tutustumassa Finströmin keskiaikaiseen 
kirkkoon. Sitten pidämme kahvitauon Michael Björklundin Smakbyssä (Makukylä) ja saamme nauttia Ahve-
nanmaan pannukakkua. Ohjelmamme jatkuu tutustumisella Kastelholman linnaan ja Jan Karlsgårdeniin. 

Kastelholman linna on hyvin säilynyt linnanraunio, jonka seinät voisivat kertoa jännittäviä tarinoita. Ruot-
salainen aatelissuku, Vaasa-suku oli aivan erityisen kiinnostunut linnasta. Linnassa on asunut sekä Kustaa 
Vaasa että Suomen herttua Juhana III. Myös Erik XIV yhdessä vaimonsa Kaarina Maununtyttären kanssa on 
istunut siellä vankina muutaman kuukauden. Tulipalo v. 1745 tuhosi lähes täysin linnan, joka alkoi rapistua. 
Parhaiten säilyneestä pohjoissiivestä tehtiin viljavarasto. Linnassa on sitten 1800-luvun lopun tehty useita 
laajoja korjaustöitä, viimeksi 1990-luvulla. Nykyisin linna toimii museona. – Kastelholman kruununvankila 
Vita Björn rakennettiin 1784 ja se oli käytössä vankilana vuoteen 1975 saakka. Vuonna 1984 rakennus res-
tauroitiin, jonka jälkeen se sisustettiin museoksi. Rakennuksen vankilaosaan on sisustettu neljä vankilahuo-
netta, kronologisessa järjestyksessä. Huoneet edustavat noin 1800-, 1850-, 1900- sekä 1950-lukua. Raken-
nuksen toisessa osassa oli vartijan asunto, jossa hän asui perheineen.		
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Ulkoilmamuseo Jan Karlsgården näyttää ahvenanmaalaisia rakennuksia ja perinteitä 1800-luvun toiselta 
puoliskolta. Päärakennus, jonka mukaan museo on saanut nimensä, on peräisin Jan Karls tilalta Finströmin 
kunnan Bambölen kylästä. Se siirrettiin alueelle v. 1934. Museo koostuu nykyään yli kahdestakymmenestä 
rakennuksesta, jotka on siirretty alueelle eri puolilta Ahvenanmaata.	 

Täältä jatkamme läheiseen Bomarsundin linnoituksen raunioille.	 
Bomarsundin linnoitus oli aikoinaan Ahvenanmaan suurenmoisin rakennus. Venäjän puolustusvoimat rakensi-
vat linnoituksen itselleen tärkeänä etuvartiona länteen. Kriminsodan aikana 1854 linnoitus tuhoutui. Kri-
minsodan päätyttyä 1856 Ahvenanmaa demilitarisoitiin. Linnoituksia ei koskaan enää rakennettu uudelleen. 
Tänään rauniot ovat muistuttamassa valtavasta linnoitusalueesta ja siihen liittyneistä suurisuuntaisista ta-
voitteista. 

Paluu Maarianhaminaan, majoittuminen esim. Hotelli Pommerniin. 
Hotell Pommern • Norragatan 3 • Maarianhamina • puh. (018)15555 

Yhteinen illallinen. Loppuilta vapaa. Iltakävelylle voi mennä esim. Itäsataman alueelle, jossa on Merikort-
teli (Sjökvarteret) ja josta on kuva otsikon alla. 

Sunnuntai 7.6.	 
Aamiaisen jälkeen uloskirjautuminen hotellista ja lähtö n. 20 km päässä sijaitsevaan Stallhagenin pienpa-
nimoon, jonka tuotantoon ja toimintaan tutustumme. Ostosmahdollisuus.	

Stallhagenin panimo sijaitsee luonnonkauniilla paikalla Ahvenanmaan maaseu-
dulla. Panimo onkin saanut nimensä ”Stallhagen” (Tallihaka) panimokiinteis-
tön sijainnin mukaan. Ruotsin kuningas Kustaa Vaasa käytti 1500-luvulla Grels-
byn tilaa asuinpaikkanaan oleskellessaan Ahvenanmaalla. Grelsbyn tiluksiin 
kuuluivat myös talli ja sen yhteydessä sijainnut hevoshaka, johon nimi viittaa. 
Stallhagenin laatuoluiden suosio on kasvanut nopeasti Ahvenanmaalla, Suo-
messa ja Ruotsissa. Panimo valmistaa vuodessa yli 2,5 milj. l olutta ollen Suo-
men neljänneksi suurin pienpanimo. Stallhagen kehittää ja markkinoi käsinteh-
tyjä premium-oluita pulloissa ja astiaoluina. Tuotannossa on vaihtuva vali-
koima erikoisoluita perustuotteiden rinnalla sekä palkitut sesonkioluet.	 

Paluu Maarianhaminaan, jossa käymme vielä katsastamassa Sjökvarteretin 
(Merikorttelin) käsityöläisten tarjontaa sekä tutustumme suurremontin jäl-
keen v. 2012 avattuun Merenkulkumuseoon (Sjöfartsmuseum) ja Pommern-
alukseen.  

Merenkulkumuseon näyttelyt ovat enemmän kuin lasilaatikoita täynnä esi-
neitä. Museossa on useita vuorovaikutteisia näyttelykohteita sekä mahdolli-
suus löytää uusia ja erilaisia näkökulmia merenkulkuun, historiaan ja kult-
tuuriperintöön. Näyttelyissä voit kulkea eri aikoihin ja paikkoihin, esimer-
kiksi raakapurjealuksen isomastoon, matkustajalautan karaokebaariin ja öljy-
tankkerin komentosillalle. Voit myös kokeilla oikeaoppista laivanlastausta tai 
vain hämmästellä outoja ja eksoottisia matkamuistoja, joita merimiehet ovat 
tuoneet mukanaan kautta aikojen. Yksi harvinaisimmista on 1700-luvun meri-
rosvolippu Välimereltä. Museo valittiin Vuoden museoksi v. 2016. 

Täältä kuljetus edelleen terminaaliin, josta m/s Viking Grace lähtee Turkuun 
klo 14.25. Laivamatkalla yhteinen buffet-päivällinen. Laivalla on varattu kak-
si sisähyttiä ryhmän matkatavaroita varten. Saapuminen Turkuun klo 19.50.  
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FAKTAA MATKASTA 
Matkakohde  Maarianhamina 
Matka-aika  6.-7.6.2020 
Matkan hinta   aikuinen à 375 € (edellyttää väh. 25 osallistujaa) 
  lapsi 12–17 -v. lisävuoteessa 2 aikuisen kanssa à 290 € 
  lapsi alle 12-v. lisävuoteessa 2 aikuisen kanssa à 240 €  
Hintaan sisältyy:  • laivamatkat kansipaikoin Turku > Maarianhamina > Turku  
  • 2 sisähyttiä matkatavaroita varten mennen tullen 

• yöpyminen *** keskustahotellissa jaetussa 2 h huoneessa aamiaisineen         
• kaksikielisen (suomi-ruotsi) oppaan palvelut Ahvenanmaalla  
• välipalat ja ateriat ohjelman mukaan  
• bussikuljetukset ohjelman mukaan lauantaina ja sunnuntaina  
• sisäänpääsyt ohjelman mukaan.  

Hinta ei sisällä: • ruokajuomia • muita kuin edellämainittuja aterioita / ohjelmaa • matkavakuutusta. 
Pidä huoli siitä, että Sinulla on matkavakuutus, jossa on kattava, erikoismatkoja koskeva peruutusturva!  

Yhden hengen huonelisä on à 60 €.  

Maksuehto: Ennakkomaksu 100 € /hlö sopimuksen mukaan. Loppumaksu n. kuukautta ennen matkan al-
kua. 

Sitovat ilmoittautumiset 7.4.2020 mennessä s-postitse groups.turku@kontiki.fi tai puhelimitse klo 10.00–13.00 
Eeva Grönroos, puh. 040 540 2483 (Turun Pohjola–Norden). Ilmoittautuessasi mainitse nimesi, osoitteesi, 
puhelinnumerosi, s-postiosoitteesi ja syntymäaikasi ja s-postin otsikoksi P-NORDEN AHVENANMAA 2020. 

Pidätämme oikeudet tuleviin hinta-, aikataulu- ja ohjelmamuutoksiin. Pidätämme oikeuden Kon-Tiki Tour-
sista riippumattomista syistä tehtävään hinnantarkistukseen esim. polttoaine- tai viranomaiskustannusten 
noustessa.  

Vastuullinen matkanjärjestäjä on kotimainen Oy Kon-Tiki Tours Ltd, joka kuuluu Kilpailu- ja kuluttajavi-
raston ylläpitämään matkanjärjestäjärekisteriin (1929/00/Mj Mv, SMAL 39610) noudattaen kaikkia mat-
kailualan yleisiä valmismatkaehtoja. Matkojemme erityisluonteen, kuljetusmuotoa koskevien poikkeuk-
sellisten määräysten (mm. reittilentojen varaus- ja myyntiehdot), poikkeuksellisten majoitusehtojen 
sekä matkakohteen erityisolojen vuoksi sovellamme lisäksi erityisehtoja, joista asiakas on saanut tiedot 
matkan varauksen yhteydessä. 
	
 
 
Ystävällisin terveisin 
 
Oy Kon-Tiki Tours Ltd 
 
 
Anne Kajander 
puh. 045 1242003 
 
 
 
 


