
 AHVENANMAAN SADONKORJUU JUHLAT 17.9. – 19.9.2021 

 

Matkaisäntänä TV:stä tuttu Folke West!         

 

        
    

Lähde mukaan markkinamatkalle sadonkorjuujuhlien värien loistoon! Kyseessä on 
vuotuinen koko Ahvenanmaan puutarha ja maataloustuotantoa kattava 
suurtempaus, jolloin on kymmenillä tiloilla avoimet ovet ja mahdollisuus tutustua 
paitsi tuotteisiin myös aitoon maaseutu elämään. Herkullista ja terveellistä! 

Päivä 1 pe 17.9.2021                   

Lähtö Aamulla varhain kohti Turkua. Klo 4.30 Hyvinkää - 5.30 Kiasman pysäkiltä – 
5.45 Turun väylä/ Espoontien risteys. Saavumme Turkuun klo 7.45, lähtöselvitys ja 
bussi ajaa laivan. joka on Viking Linen m/s Amorella. Laivaa ajaa runsaassa viidessä 
tunnissa yli Saaristomeren ja saapuu Maarianhaminan Länsisatamaan klo 14.10, 
josta siirrymme bussilla läheiseen Cikada hotelliin. Pienen siestan jälkeen Folke vie 
halukkaat ilta kävelylle Maarianhaminan ravintola kortteleihin ja pursiseuroille.   

                   

 

PÄIVÄ 2 la 18.9. 

Aaamiaisen jälkeen lähdemme liikenteeseen ja pienen Maarianhaminan kierroksen 
jälkeen suuntaamme matkamme kohti sadonkorjuu- juhlia. Alkuun vierailemme 



Bolstaholmin lihatilalla ja Saltin käsityötaiteilijoiden talolla. Sieltä etenemme 
Öfvergårdsin hedelmä- ja Godbyn vihannestilalle ja Stallhagenin panimolle jne. 
Ostosmahdollisuudet ovat erinomaiset, tuoreita tuotteita suoraan tuottajilta. 
Tarjolla runsaasti maistiaisa ja viihdettä. Nyt kannattaa ostaa sillä bussimme 
ruumassa tuotteet säilyvät hyvin. 

              

             

 

Päivän mittaan nautitaan sekä lounas että päivällinen mestarikokki Michael 
Björklundin kuuluisassa Smakbyn ravintolakylässä. Illalla, ken vielä jaksaa, on luvassa 
paikallista musiikkia Maarianhaminaan kapakoissa.   

 

                                                   

PÄIVÄ 3 su 19.9. Aamiaisen jälkeen laitetaan kapsäkit bussiin ja kävellään aivan 
hotellin vieressä sijaitsevaan merenkulkumuseoon, jossa esillä sangen edustava ja 
upea esittely merenkulun historiasta. Eikä syyttä Ahvenenmaa hallitsi purjelaivojen 
aikaan maailman valtameret. 



 

 

          

MUSEOSTA jatkamme sillan yli legendaariseen  Pommern laivaan ainut maailmassa 
tallella oleva 1900 – luvun alun huippu purjelaivoista.  Sieltä kävellään läheiseen 
Viking terminaaliin, josta astumme laivaan 23.45, tällä kertaa Viking Graceen, joka 
vie meidät viihtyisälle risteilylle kohti Manner Suomea ja Turkua. 

 

             

 

Lounaspöytä on varattuna halukkaille Oscar näköalaravintolassa korkeammalla 
kannella, josta avautuu huima näköala Saaristomerelle. Turkuun saavutaan klo 
19.45. Bussimme ehtii Helsinkiin 22.30 Hyvinkäälle 23.30 ja Riihimäelle 23.50. 

 Matka on ohi ja herkut kassissa - nyt on aikaa nauttia hankinnoista ja muistella 
antoisaa Ahvenanmaan matkaa. 

 

Varaa heti vain 9 paikkaa jäljellä 

Tiedustelut ja varaukset Folke West 045 2684066 tai folke@kompassimatkat.fi  

Matkan hinta: 497.- 2 hh / Singlehuoneessa 547.- 

mailto:folke@kompassimatkat.fi


Päivähytit maksavat menomatkalla alk 30.- ikkunalla 41.- ja paluumatkalla alk 38.- 
ikkunalla 51.-                   

Matkan Hintaan sisältyy  

Majoitus ja aamiaiset Hotelli CIKADA,Satamakatu 1 < Maarianhamina 

Ohjelman mukaiset bussikuljetukset 

Menopaluu laivamatkat Turku – Maarianhamina - Turku 

Lisämaksusta päivähyttejä varattavissa mennen tullen  

Perjantain Maarianhaminan iltakävely, paitsi mahdolliset pääsymaksut 

Sadonkorjuujuhlien retket ja ruuat  

Merenkulkumuseo ja Pommern retki  

Tervetuloa mukaan herkulliselle viikonloppumatkalle 17.9 - 19.9.2021  

Mahdollisuus lisäpäiviin! 

Kysyttävää ?? Soita Folke West 0452684066   

 

       

  

     

 

  


