Nyhed oplev Åland og Stockholm 6 dage
Åland består af en klynge af over 6000 øer i Østersøen mellem Sverige og
Finland. Øerne har siden 1950'erne haft både eget flag og frimærke, og
indbyggerne taler da også deres helt eget sprog, en blanding af finsk og svensk.
Øerne ligger utrolig smukt og rummer en flot natur, samt flere små charmerende
byer.
Stockholm er Sveriges hovedstad, og er svenskernes stolthed, samt en af de
smukkest beliggende byer i Nordeuropa. Udover ”Nordens Venedig” kaldes
Stockholm også ”Skønheden på vandet”, idet den nærmest flyder på vandet og
spreder sig ud over mange øer. Stockholms hjerte er Gamle Stan, som også
kendes som ”Byen mellem broerne”.
Afrejse d .

14.06. kl. 06.30

Hjemkomst d. 19.06. kl. 19.50

Pris pr. gæst i dobb.vær. Kr. 7.595,00
Tillæg enevær.

Kr. 2.400,00

1.Dag: Afrejse fra Rønne havn kl. 06,30. Under overfarten til Ystad spiser vi
morgenmad. Efter ankomst til Ystad fortsætter vi mod Stockholm. Undervejs gøres
ophold for frokost. Herefter kører vi ad den pragtfulde panoramavej op langs Vättern.
Vi ankommer først på aftenen til vores hotel i Täby nord for Stockholm , hvor vi skal
overnatte. Aftens mad på hotellet.
2.Dag.: Efter morgenmad kører vi til Grisslehamn, for at
sejle med Eckerö Linjen til Ålandsøerne. Frokost
ombord. Efter ankomst til Eckerö som er den vestlige del
af Ålandsøerne. Her skal vi besøge Berghamns gamle
russiske posthus og postmuseet, som beses udefra. Herfra
til det gamle Fiskelåge med ”sjöboderne”, en af de ældste
fiskerbyer på Åland. Ophold i Käringsund, byen med kønne omgivelser, samt en
spadseretur langs badestranden. Efter opholdet ved Käringsund kører vi til Eckerö
kirke fra ca. 1100 tallet. Herfra går turen til Mariehamn til vores hotel, hvor vi skal
overnatte. Aftensmad på hotellet.

3.Dag.: Efter morgenmad kører vi for at
se ruinerne af russernes Bommarsund
fæstning, Kastelholm slot og Jan
Karlsgården Ålands museum. Herefter
går turen til Geta bjerget, fra toppen har
man udsyn over skærgård, fjorde og havet
mod nord. Vi besøger Finström kirke
som er
en stenkirke fra slutningen af 1200-tallet. Finström
kirke er den bedst bevarede middelalderlige bygning
i Finland. Frokost i Godby. Efter frokost sætter vi
kurs mod Mariehamn igen for at besøge
Sjöfartsmuseet og stålbarken Pommern, en af
Ålands berømte ”hvede skuder”, der nu er
museumsfartøj. Vi skal sejle fra Mariehamn kl.
18,30 til Kappelskär. Ombord spiser vi aftensmad. Efter ank. til Kappelskär kører vi
til vores hotel i Stockholm hvor vi skal bo de næste 3 nætter.
4. Dag: Efter morgenmad skal vi på en spændende byrundtur som starter med en
skærgårdssejltur fra Stadshuset til den svenske konges
sommerresidens, Drottningholm Slot, som er på
UNESCOs liste over
”Verdens Kulturværdier”.
Her skal vi se Slotsparken og
Den kinesiske Pavillon. Undervejs spiser vi frokost (Ej
inkl.). Herefter forsættes rundturen i centrum, hvor vi bl.a.
ser Storkyrkan (kirken hvor kronprinsesse Victoria blev
viet), Ridderholmen og Kongeslottet samt Gamle Stan,
Stockholms charmerende bydel med velbevarede huse og snævre gader, her bliver tid
på egen hånd. Aftensmad på nærliggende restaurant.
5.Dag: Efter morgenmad kører vi til det
gamle kongelige jagtområde, Djurgården
som er en ø lige midt i Stockholm. Stedet
byder på natur og kultur. På Djurgården
findes også Frilands-museet, Skansen og
forlystelsesparken Gröna Lund.( Frokost ej
inkl.) Via ambassadekvarteret når vi til
Kaknästårnet (entre ej inkl.) med en
fantastisk udsigt udover Stockholm. Om
eftermiddagen skal vi besøge Vasamuseet
(entre inkl.) hvor vi skal udforske det

enestående, velbevarede kongeskib, der kuldsejlede på sin jomfrurejse. Aftensmad på
nærliggende restaurant.

6. Dag: Efter morgenmad er det nu tid at tage afsked med Stockholm og vi sætter
kursen mod Ystad igen. Vi kører samme vej hjem som på udrejsen. Frokost undervejs.
Aftensmad ombord på Bornholmer Færgen. Vi er tilbage på Rønne havn kl. 19.50
efter nogle dejlige dage på Åland og i Stockholm.
Inkl. i prisen : Færgen T/R, 5 x overnatning, 6 x morgenmad, 4 x frokost, 6 x
aftensmad, færge fra Griesslehamn til Åland, udflugter og entre inkl. på Åland,
færge fra Mariehamn til Kappleskär, udflugter og entre i Stockholm inkl., sejltur
til Drottningholm, dansk rejseleder på hele turen, bus i 6 dage, dansk moms,
vejskat, rejsegarantiefonden, m.m.

