
 

 

 

 

 

Välkomna att anmäla er till 

gemensam studieresa till Åland den 12-15 september  2019 

Projekt ”100 gröna och blå upplevelser” och Kryssningsnätverket 

 

Tema ”Nätverkande en förutsättning för bättre affärer?” 
 

 

Pris för resan 

Anmälningsavgift 1000 kr görs via länken 

Vi kommer att fakturera alla resenärer de måltider (exkl drycker) som ingår i studieresan och 

som förbokats. 

Resa och boendet i dubbelrum står projektet för. Vi har bokat 15 dubbelrum på Hotell 

Pommern i Mariehamn. Vill du bo i enkelrum så blir det i mån av tillgång och ev på något 

angränsande hotell. Vi räknar med att vi blir 30 personer på resan. 

 

 

Program 

 

Torsdagen den 12 september  

avfärd med morgonbåten från Visby (vi har buss med hela vägen från Gotland och 

tillbaka) Samling vid bussen för bagageinlämning. Tid meddelas senare. 

Vi går på båten tillsammans. 

 

Vi åker gemensamt till Nynäshamn och vidare mot Grisslehamn 

ca kl 12.00 Ankomst Grisslehamn för gemensam lunch  

 

kl 15.00 Färja från Grisslehamn till Eckerö, buffémåltid ingår i biljetten 

18:00 Ankomst till Berghamn, Eckerö med m/s Eckerö 

 

18:30 Ankomst till Mariehamn, vi bor på Hotell Pommern i dubbelrum 

Hotell Pommerns webbplats: https://www.alandhotels.fi/sv  

Pris x kr tillkommer för enkelrum i mån av tillgång (enkel 90 E Dubbel 100 E) 

 

Fredagen den 13 september: 

8:30 Frukost på Hotell Pommern 

9:30 Presentation av Visit Ålands verksamhet  

11:00 Lunch på Smakbyn vid Kastelholms slott 

 Presentation av visionen och verksamheten vid Smakbyn 

 Tv-personligheten och prisvinnande kocken Michael Björklunds restaurang i den  

historiska miljön kring Kastelholms slott är ett måste vid besöket på Åland 

 https://smakbyn.ax/ 
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forts. Fredag 13 september 

 

12:30 Besök vid Mattas Gårdsmejeri i Finby, Sund  

 http://www.mattas.ax/ 

 

14:00 Vi besöker Ålands fiskodling som är en landskapsägd och -driven landbaserad 

fiskodlingsanstalt belägen i Guttorp i Sund. (OK) 
Vid Ålands fiskodling kläcks och uppföds yngel av, havsöring , sik, gädda samt en 
liten mängd lax. Fiskynglen säljs främst till fiskelag och fiskevårdssammanslutningar 
för utplantering i de egna vattenområdena. För yngelproduktionen används i första 
hand rom från åländsk vildfisk. 
http://old.regeringen.ax/naringsavd/fiskeribyran/guttorp_fiskeri.pbs  

 

16:00 Eftermiddagsfika och presentation av Brobacka Gästhem 

 Brobacka Gästhem är ett mysigt gästhem på centrala Åland som har satsat på en  

året runt-verksamhet inom besöksnäringen. Sommartid har gästhemmet också ett  

populärt café 

https://www.brobacka.ax/gasthem/  

 

17:30 Återkomst till Mariehamn 

 

19:30 Gemensam middag på ÅSS Segelpaviljong i Mariehamns västra hamn, 3-rätters 

gruppmeny. Dryckespaket finns både med och utan alkohol. 
 https://www.paviljongen.ax/sv 

 

Lördagen den 14 september: 

9:00 Frukost på Hotell Pommern 

 

10:00 Avfärd mot Lemland på Ålands södra sida 

10:30 Besök hos Amalias Limonadfabrik och Mercedes Chocolateriemed provning 

 Amalias Limonad startade sin verksamhet år 2014 och har specialiserat sig på att  

 producera åländsk limonad av hög kvalitet. På kort tid har man etablerat sig som en  

 viktig leverantör till åländska restauranger och caféer 

 https://limonad.ax/ 

 Mercedes Chocolaterie startade sin verksamhet i Eckerö Post och Tullhus men bytte  

under 2018 ägare och sitter idag i samma hus som Amalias Limonad. Mercedes  

Chocolaterie har vunnit flera priser för sina högkvalitativa produkter 

https://amorina.ax/   

 

12:30 Lunch och presentation av Västerro Gård 

 Västerro Gård har specialiserat sig på fiske, hantverk och småskalig gårdsturism på 

 Ålands södra ända. Hos Västerrö kommer Anders och Maria att presentera en måltid 

 som ni troligtvis aldrig tidigare upplevt  

 https://vasterro.ax/ 

15:00 Besök hos Open Water Brewery  med provning av 4 sorter 

 Med boomen inom mikrobryggeribranschen vågade ett gäng unga entreprenörer  

satsa på ett eget åländskt hantverksöl. Grundat 2016 så producerar OWB än så  

länge endast kring 10 000 liter öl på årsbasis men recensionerna är mycket positiva  

och nya produkter lanseras löpande, exempelvis Ålands första egna torra äppelcider 

http://www.openwaterbrewery.com/ 

 

http://www.mattas.ax/
http://old.regeringen.ax/naringsavd/fiskeribyran/guttorp_fiskeri.pbs
https://www.brobacka.ax/gasthem/
https://www.paviljongen.ax/sv
https://limonad.ax/
https://amorina.ax/
https://vasterro.ax/
http://www.openwaterbrewery.com/


 

 

16:30 Besök i Sjökvarteret 

 I Sjökvarteret i Mariehamns östra hamn finns både populära smyckestillverkaren 

 Guldviva och hantverksklustret SALT. Vi besöker deras butiker och får en  

presentation av den övriga verksamheten i Sjökvarteret där båtbyggartraditionerna  

lever vidare  

Guldvivas webbplats: https://www.guldviva.com/sv/ 

Länk till SALTS:s webbplats: http://www.salt.ax/ 

Länk till Sjökvarterets webbplats: http://www.sjokvarteret.ax/ 

 

19:00 Middag på Restaurang Indigo eller annan valfri restaurang 

 Restaurang Indigo i centrala Mariehamn är en av nyskaparna i Mariehamns  

 restaurangutbud. Stilsäkert och modernt och med säkerhet tilltalande för våra  

gotländska besökare 

Restaurang Indigos webbplats: http://www.indigo.ax/ 

 

Söndagen den 15 september 

 

7:30 Frukost på Hotell Pommern 

8:15 Promenad till västra hamnen för avfärd mot Stockholm 

8:30 Incheckning på båten mot Stockholm 

 Restid kl. 9.00-15.15, gruppen äter gemensam lunch ombord 

 

15.30 Gemensam avfärd mot Nynäshamn och återfärd till Gotland 
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