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Cykelpaket 5 dagar (4 nätter) perioden 20.6-20.8
Västra och norra Åland. Start och stopp i sjöfartsstaden Mariehamn
Resepaket för 2 personer - från 223 €/ person
Dag 1. Cykelturen startar i Mariehamn, där ni hämtar upp era cyklar. Efter att ni sett lite av
Mariehamn går turen västerut i riktning Eckerö. Första övernattningen blir i Djurviks Gästgård i
Gottby Jomala, strax utanför Mariehamn. Gästgården har ett litet café med enkel matservering,
det finns även ett fullt utrustat kök där ni kan tillaga egen måltid. Cirka 15 km.
Dag 2. Turen går i riktning Eckerö och strax efter äventyrsparken Smart Park hittar ni ert
boende, Anderssons Gästhem. Här finns bageri och café, frukost ingår i priset. Gångavstånd till
restaurang. Cirka 25 km.
Dag 3. Efter frukost går cykelturen på vacker väg mot Skarpnåtö där målet är cykelfärjan M/S
Silvana som avgår kl 11.00 till Hällö i Geta. Från Hällö brygga fortsätter cykelturen. Slutmålet blir
Getabergen och Soltuna, där ni övernattar i en övernattningsstuga. Det finns en servicebyggnad
med kök, dusch och toalett. Soltuna restaurang serverar frukost, lunch och middag. Cirka 28 km.
Dag 4. Turen går söderut mot Finström och Godby. Här övernattar ni i Godby Vandrarhem, ett
enkelt men trivsamt boende med tillgång till simhall, bastu och gym. Trots vandrarhemsstandard
ingår sänglinne och frukost i priset. Cirka 24 km.
Dag 5. Cykelturen går mot Mariehamn och avslutas i Västerhamn. Cirka 20 km.
Cykelpaketet innehåller standardcykel 5 dagar, övernattning enligt programmet inkluderat
sänglinne och frukost, samt resebiljett till/från Mariehamn med start i Åbo eller Stockholm.
Cykeln hämtar du vid färjterminalen. En fin cykelkarta ingår i paketet.
Med förbehåll för att det finns lediga rum, vi bokar alternativa boenden.
Turen kan köras i omvänd riktning.
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