Ahvenanmaan saaristo
odottaa Sinua.
Ensimmäinen vierailu voi olla
loppuelämäsi alku.

brando.ax
kumlinge.ax

Tervetuloa, toivottavat Brändö ja Kumlinge
Vierailupaketti Ahvenanmaan saaristoon muuttamisesta kiinnostuneille, 3 päivää
Matka alkaa Kustavista, Vuosnaisten satamasta. Matkaan Turusta Vuosnaisiin on varattava noin kaksi
tuntia koska matkalla on aikataulutettu Vartsalan lossi (www.finferries.fi -> Vartsala).

Päivä 1: Saaristolautta M/S Viggen noin klo 13-14
(viikonpäivästä riippuen), Vuosnainen-Åva (Brändö), matkan
kesto 40 min
- lautalla opastusta ja lounas
- opastusta paikkakunnalla, tietoa palveluista ja asumismahdollisuuksista
- tapaaminen paikallisten kanssa
ja päivällinen
- yöpyminen

Majoitus Brändössä:
www.gullvivan.ax

Päivä 2: Aamiainen, ohjelma alkaa noin klo 9
- opastusta paikkakunnalla, tietoa elinkeinoelämästä
- tapaaminen paikallisten kanssa
ja lounas
- saaristolautta M/S Alfågeln tai
M/S Knipan noin klo 14-15
(viikonpäivästä riippuen), Torsholma-Kumlinge, 1 h 5 min
- lautalla opastusta ja kahvi
- opastusta paikkakunnalla, tietoa palveluista ja asumismahdollisuuksista
- tapaaminen paikallisten kanssa
ja päivällinen
- yöpyminen

Päivä 3: aamiainen, ohjelma alkaa noin klo 9
- opastusta paikkakunnalla, tietoa elinkeinoelämästä
- tapaaminen paikallisten kanssa
ja lounas
- saaristolautta M/S Alfågeln tai
M/S Knipan noin klo 12-13
(viikonpäivästä riippuen), Kumlinge- Torsholma, 1 h 5 min
- lautalla opastusta ja kahvi
- kuljetus Brändön saaren läpi tai
mahdollisuus pysähtyä vielä uudestaan Brändössä
- saaristolautta M/S Viggen ÅvaOsnäs (Kustavi), 40 min

Majoitusvaihtoehdot Kumlingessa:
www.thehotelsvala.com
www.kumlingestugor.com

Tutustumismatka voidaan järjestää myös vain jompaankumpaan kunnista,
kysy rohkeasti vaihtoehtoja, jotka sopivat juuri sinulle!

Mitä saaristolla on tarjottavana?
”Elämä pienissä saarissa Ahvenanmaan
saaristossa on rauhallisempaa kuin kasvukeskuksissa. ”
”Saaristossa on vähemmän ehdittävää ja
näin ollen enemmän aikaa ehtiä sitä mitä
oikeasti haluaa ehtiä. Luonto ympäröi
koko arjen ja tarjoaa upeita mahdollisuuksia vapaa-ajan viettoon, esim. kalastus,
melonta, marjastus ja sienestys ovat vain
ulko-oven avauksen päässä. Sitä paitsi elämä on hyvin turvallista saaristossa.”

Tarjouksen voimassaoloaika, varaus ja hinta
Tarjous on voimassa vuoden ympäri lukuunottamatta kesä-, heinä- ja elokuuta sellaisille henkilöille, jotka
ovat kiinnostuneita muuttamaan saaristoon. Kunnat Brändö ja Kumlinge kustantavat osan ruokailuista ja yöpymiset saaristossa. Matkat ja niiden mahdollinen varaus Kustaviin ja Kustavista ovat vierailijan omalla vastuulla. Tiedusteluja, kysymyksiä ja varaukset koskien tätä tarjousta ottaa vastaan Brändössä kunnanjohtaja:
john.wrede@brando.ax ja Kumlingessa elinkeinolautakunnan sihteeri satu.numminen@kumlinge.ax
Varaus on tehtävä viimeistään 3-4 viikkoa ennen matkaa. Varauksen yhteydessä on ilmoitettava ensisijainen
majoitusvaihtoehto sekä mahdolliset liikuntarajoitteet ja allergiat.

www.brando.ax/fi
www.alandstrafiken.ax/fi

www.kumlinge.ax/fi
www.alandliving.ax
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