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Åland – med cruise Helsingfors - Stockholm 
12.august 2019, 5 dager 
 
Velkommen til Åland 

 
 
12. august 
Avreise fra Trondheim sentralbanestasjon kl. 07.00 – plattform 12. 
 

Avreise fra Stjørdal Jernbanestasjon kl. 07.30. 
 
Vi kjører via Storlien til Sundsvall og ankommer Gävle på ettermiddagen hvor vi skal bo på 
Clarion Hotel Winn. 
 
Vi møtes på hotellet på kvelden og spiser en 3-retters middag sammen. 
 
13. august 
Etter frokost på hotellet og utsjekk setter vi kursen mot Grisslehamn. En kjøretur på ca. 2 
timer.  
 
Kl. 15:00 tar vi M/S Eckerö over til Eckerö på Åland. Om bord møtes vi i buffetrestauranten 
Bornholm og spiser middag. Vi beregner ankomst til Eckerö ca. kl. 18:00, finsk tid.  Vi setter 
så kursen mot Mariehamn og hotellet vårt, Hotel Savoy. 
 
Etter innsjekk er kvelden til fri disposisjon for den enkelte 
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14. august 
Etter frokost og utsjekk blir det en guidet tur på ca. 4 timer. Turen begynner i Mariehamn 
med gammel trebebyggelse og nye bostedsområder, ut mot Godby, som er den største 
byen i Åland, og videre ut mot «kulturens vugge» Sund der Kastleholms slott, utemuseet 
Jan Karlsgården, Åland Golfklubb og matsenteret Smakbyn ligger. Videre, på samme rute, 
ligger Bomarsund, festningsruinene fra den russiske epoken på Åland. Det er en 
interessant og spennende historie Bomarsund og festningstårnene ligger spredt rundt, så 
det tar litt tid å komme seg rundt. 
 
På kvelden spiser vi felles middag på Smakbyn før vi igjen setter kursen mot Mariehamn og 
Silja Symphony, som skal ta oss videre til Helsingfors først og så til Stockholm. 
 
Åland (finsk: Ahvenanmaa) er en øygruppe og et selvstyrt, demilitarisert landskap i Finland. Det 
ligger i Østersjøen, mellom Finland og Sverige, og består av over 6 500 øyer, hvorav den største 
kalles Åland eller Fasta Åland. Åland er svenskspråklig og har 28 007 innbyggere (2010). 
Hovedstaden heter Mariehamn. 
 
 

15. august 
Vi spiser frokost om bord Silja Symphony før den legger til kai i Helsingfors ca. kl. 10:00. 
Bagasjen kan ligge igjen i lugaren.  
 
Her vil det bli sightseeing med guide for den som ønsker det. Ellers er tiden i Helsingfors fri 
til disposisjon for den enkelte.  
 
Kl. 17:00 vil Silja Symphony ta oss med videre til Stockholm. Om bord møter vi i Grande 
Buffet og spiser felles middag.  
 
Helsingfors (finsk: Helsinki) er hovedstaden i Finland, og ligger sør i landet. Byen har rundt 
620 000 innbyggere (30. september 2014) og et areal på 715 km². Byen arrangerte Sommer-
OL i 1952. Forstadskommuner til Helsingfors er Esbo, Vanda og Sibbo. Helsingfors er 
en tospråklig kommune med finsk som majoritetsspråk (84 %) og svensk som minoritetsspråk 
(6 %). 
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16. august 

Vi ankommer Stockholm kl. 0930. Deretter går turen tilbake til trivelige Trøndelag hvor vi 
ankommer på sen kveld. 

 
 

 
Tilleggsopplysninger 
 
Avreise fra Trondheim den 13. august 2019 kl. 07:00. 
 
Vakttelefon ved avreise: 72 55 33 94. Tast 3. 
 
Husk: 

 Pass 

 Gyldig reiseforsikring som dere selv ordner. 
 Europeisk helsetrygdekort (det gamle E 111). Ordnes på www.helfo.no eller på 

telefon 800 43 573. Dette tar ca 10 dager. 

 Rederi og Hotell: De krever fullstendig navn, samt fødselsdato og år + Nasjonalitet. 
 

Hjemkomst: 16. august, sen kveld. 
 
Vi anbefaler at dere tar med dere pute og pledd, for deres egen komfort om bord på 
bussen. 
Valuta lønner det seg å veksle der nede. Ellers finnes det minibanker. Myntenheten i 
Finland er Euro.  
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