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Cykelpaket 2 dagar (1 natt)
Upptäck sjöfartsstaden Mariehamn
Resepaket för 2 personer - från 117 €/ person
Dag 1. Cykelturen startar i Mariehamn, där ni hämtar upp era cyklar. Njut av havsutsikt och färdas längs
slingrande vägar över broar och vägbankar mot Järsö. Passa på att fika på mysiga Café Stickstugan och
övernatta i liten stuga vid vattnet på Fågelvik B&B eller på Pensionat Solhem. Cirka 20 km.
Dag 2. Utforska sjöfartsstaden Mariehamn.
Cykelpaketet innehåller standardcykel 2 dagar, rum på Fågelvik B&B inkl sänglinne och frukost eller på
Pensionat Solhem inkl 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

Cykelpaket 3 dagar (2 nätter)
Västra delen av Åland med start och stopp i Mariehamn
Resepaket för 2 personer - från 185 €/ person
Dag 1. Efter att ni hämtat era cyklar vid färjterminalen i Mariehamn hinner ni se lite av staden innan ni
beger er norrut mot Finström. Slutmålet är Bastö hotell och stugby. Här finns restaurang och tillgång till
strandbastu. Cirka 31 km.
Dag 2. Turen fortsätter mot Eckerö, som ofta kallas Ålands turistkommun. Här finns sommartid mycket
att se och göra. Här blir det övernattning på familjära Havsbandet. Cirka 35 km.
Dag 3. Efter frukost går turen till Mariehamn och Västerhamn, där ni lämnar cyklarna och checkar in
på färjan. Cirka 35 km.
Cykelpaketet innehåller standardcykel 2 dagar, rum inkl sänglinne och frukost i två nätter samt resebiljett
till/från Mariehamn med start i Åbo eller Stockholm. Cyklarna hämtar ni 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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