
                

Matkaohjelma:
Ti  31.5.2022 Lähtö oheisen aikataulun mukaan kohti Lounais-Suomen rannikkoa. Ajamme Jyväskylän ja   
   Tampereen kautta Huittisiin, jossa on ruokailumahdollisuus. Huittisista jatkamme Euran kautta  
   Kustaviin ja sieltä edelleen lautalla Brändöhön. Brändön Åvan satamasta lähdemme paikallisen  
   oppaan kanssa käymään Birgitta Bergendahlin upeassa puutarhassa ja Brändön kirkossa. Opastetun 
   kierroksen kesto on noin 2 tuntia.  Illalla n. klo 19.00 majoitumme Brändön saaristossa hotelli  
   Gullvivanin huoneisiin. Majoittumisen jälkeen nautimme päivällisen Gullvivanin ravintolassa. 

 

Ke 1.6.2022  Aamiainen tarjoillaan hotellin ravintolassa. Lähdemme aamuvarhain hotellilta, sillä saaristolautta 
   lähtee Brändöstä klo 8.05 Hummelvikiin, Manner-Ahvenanmaan puolelle. Ahvenanmaan pääsaarelle 
   saavumme klo 9.35 ja jatkamme matkaa opastetulla Ahvenanmaan maaseudun kiertoajelulla.  
   Kierroksen aikana näemme mm. Bomarsundin linnoituksen ja ajamme Kastelholman linnan alueen 
   kautta. Matkalla pidämme lounastauon Kastelholmassa Smakbyn ravintolassa. Jatkamme matkaa  
   Hammarlandiin, jossa vierailemme Anna-Lisa Anderssonin puutarhassa. Puutarha kuvastaa  
   kasvikeräilijän unelmaa ja alkukesästä kukkivat sipulit, iirikset ja pionit runsaasti. Vierailun jälkeen 
   käymme Ramsholmenin luonnonsuojelualueella, jossa teemme pienen metsäkävelyn (n. 1,5 km)  
   kukkien loisteessa. Lehdesniittyalueen kukkaloisto on alkukesällä mykistävän kaunis. Alueella on  
   valkovuokkomeriä, kevätesikoita, lehdestettyjä saarnipuita, hasselpähkinälehtoja ja rantaniittyjen 
   orkideoita ja kirjopikarililjoja. Sieltä ajamme "tuhansien lehmusten kaupunkiin" Maarianhaminaan, 
   jossa majoitumme n. klo 17.30-18.00 keskustassa sijaitsevaan hotelli Cikadaan. Lisämaksusta on  
   mahdollisuus päivällisruokailuun. Illalla voi vielä tutustua omatoimisesti Maarianhaminaan. 

 

To 2.6.2022  Aamiaisen jälkeen klo 10.00 lähdemme paikallisen oppaan johdolla Lemlandiin, jossa vierailemme  
  SENSES puutarhassa. Puutarhan graafinen ilme koostuu pensasaidoista, romanttisista kasveista ja  
  värikkäistä kukista. Puutarhan pinta-ala on tällä hetkellä n. 7000 m2 laitettua puutarhaa. Nautimme  
  kahvin /teen suolaisen kahvileivän kera puutarhassa. Vierailun jälkeen käymme Amalian limonadi- 
  tehtaalla, joka valmistaa perinteisenä käsityönä limonadia korkealaatuisista luonnollisista 

   raaka-aineista. Tehtaalta suuntaamme Maarianhaminaan Länsisatamaan, josta Viking Linen   
  Grace -laiva lähtee klo 14.20 kohti Turkua. Laivamatkalla on mahdollisuus nauttia laivan tarjoamista  
  palveluista. Laiva saapuu Turkuun klo 19.50, jonka jälkeen ajamme keskustaan ja majoitumme   
  Eerikinkadulla sijaitsevaan Turun Scandic Hotel Atriumiin. 

 

Pe 3.6.2022 Nautimme aamiaisen hotellin ravintolassa. Lähdemme klo 9.30 hotellilta Ruissaloon ja tutustumme 
oppaan johdolla Turun Kasvitieteelliseen puutarhaan. Puutarhan kokoelmaan kuuluu 6 kasvihuonetta 
ja ulkopuistoalue. Kokoelmaan kuuluu yli 5000 lajia. Puutarhassa on myös Cafe Vanha Tammi, jossa 
kierroksen jälkeen on mahdollisuus juoda esim. kahvit. Turun Ruissalosta lähdemme klo 12.00 
kotimatkalle ja kotipaikkakunnille saavumme n. klo 19.00-20.00. 

 

Hinta:  425 € / hlö, jos vähintään 40 henkilöä  

 460 € / hlö, jos vähintään 30 henkilöä 

   

Hintaan sis.: * bussimatkat em. ohjelman mukaan   
   * lautta- ja laivamatkat kansipaikoin 
   * majoitus 2-hengen huoneissa em. hotelleissa ja aamiaiset hotelleissa 
   * päivällinen 31.5. Brändössä hotelli Gullvivanissa ja lounas1.6. Smakbyn ravintolassa 
   * kahvi / tee suolaisen kahvileivän kera SENSES puutarhassa 
   * opastettu Ahvenanmaan kiertoajelu 7 tuntia ke 1.6. ja opas to 2.6. Lemlandin kohteissa  
   * vierailu ja pääsymaksu em. puutarhakohteissa Brändössä ja Ahvenanmaalla 
   * pääsymaksu ja opastus Turun kasvitieteellisessä puutarhassa (opastus kasvihuoneet tai ulkoalue) 

 

Lisämaksusta: * 1-hengen huoneen lisämaksu 100 €    
     * päivällinen 1.6. Hotelli Cikadassa pöytiin tarjoiltuna alkaen 17,00 / hlö 
    * illallisbuffet Viking Grace -laivassa 33,00 € / hlö etukäteen varattuna 
    * lounas meno- ja paluupäivänä matkalla  
     

Lähtöajat:  klo 6.00  Siilinjärvi linja-autoasema   klo 6.30  Kuopio Maljalahdenkatu   
    klo 6.10  Vanhan 5-tie pysäkit    klo 6.45  Pitkälahti ABC-piha 
    klo 6.15  Vuorelantien pysäkit    klo 6.55-7.00 Valoharjun pysäkki  

 
 
 
 

Matkan vastuullinen järjestäjä: LINJA-AUTOLIIKE E. AHONEN KY, puh. 017-3686800 


