Ålands skärgård väntar på Dig!
kumlinge.ax

Ett besök hos oss kan bli
början till ditt nya liv.

brando.ax

Välkommen till Kumlinge och Brändö!
Besökspaket till personer intresserade av flytt till Ålands skärgård, 3 dagar
För att kunna ta del av detta besökspaket i den åländska skärgården behöver du först ta
dig till Mariehamn (alternativt Åbo).
Dag 1: Start i Mariehamn kl.
10/11 (beroende på veckodag),
bil eller buss till Vårdö
- med färja från Vårdö 11/12
(beroende på veckodag) till
Brändö, resa 2,5 h
- på färjan guidning, lunch och
kaffe
- på Brändö rundtur och information om serviceutbud och
boendealternativ på orten
- middag och träff med lokalbefolkning
- övernattning

Dag 2: Frukost, start cirka 9.00
- på Brändö rundtur och information om näringsliv på orten
- lunch och träff med lokalbefolkning
- med färja från Brändö
13/14/15 (beroende på veckodag) till Kumlinge, resa 1 h
- på färjan guidning och kaffe
- på Kumlinge rundtur och information om serviceutbud och
boendealternativ på orten
- middag och träff med lokalbefolkningen
- övernattning i stuga eller på
hotell

Inkvarteringsalternativ på Kumlinge:
www.thehotelsvala.com
www.kumlingestugor.com

Dag 3: Frukost, start cirka 9.00
- på Kumlinge rundtur och information om näringsliv på orten
- lunch och träff med lokalbefolkning
- med färja från Kumlinge
14/15/16 (beroende på veckodag) till Vårdö, resa 1,5 h
- på färjan guidning och kaffe
- bil eller buss till Mariehamn

Inkvartering på Brändö:
www.gullvivan.ax

Alternativ: Om du startar din resa i Åbo istället för Mariehamn så inkluderar paketet samma
delar men tiderna för färjresorna är andra. Tidsåtgången är ungefär den samma.
Besöket kan också riktas till en kommun I gången, fråga gärna efter alternativ!

Vad erbjuder skärgården?
”Livet på de små öarna i Ålands skärgård
är lugnare än i städer.”
”Det finns mindre att stressa över och därmed mer tid för nära och kära. ”
”Naturen omringar hela vardagen på öarna och erbjuder många möjligheter till fritidsaktiviteter så som fiske, paddling och
bär- och svampplockning.”
”Det är väldigt tryggt i den åländska skärgården.”

Giltighetstid, bokning och kostnader
Erbjudandet är i kraft året runt förutom under juni, juli och augusti månaderna och gäller personer som är
seriöst intresserade av att flytta till skärgården. Transporterna i skärgården samt en del måltider och logi där
betalas av kommunerna som står som värd för resan. Besökaren står för sina resor till/från Vårdö på Åland
(alternativt Gustavs på fasta Finland) och även för bokning av dem.
Intresseanmälan och bokning av skärgårdspaketet görs till kommundirektörerna Christian Dreyer på Kumlinge, kommundirektor@kumlinge.ax, eller John Wrede på Brändö, kommundirektor@brando.ax.
En preliminär anmälan bör inlämnas senast 3-4 veckor före resan. I samband med anmälan bör man meddela
sitt förstahandsalternativ till boende samt eventuell funktionsnedsättning och allergier.

www.kumlinge.ax
www.alandstrafiken.ax

www.brando.ax
www.alandliving.ax
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