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Ahvenanmaan Opintomatka! 
Satakunnan matkailun kansainvälistymis- ja kasvuhankkeet järjestävät opintomatkan 
Ahvenanmaalle ja sadonkorjuujuhla Skördefestiin 17.-20.9.2022! Matka on suunnattu Satakunnan 
matkailun yrityksille ja toimijoille. Lähde mukaan verkostoitumaan ja tutustumaan monipuolisesti 
erilaisiin matkailukohteisiin.  
 
OHJELMA (muutokset mahdollisia)   
LA 17.9.2022  - Skördefest-kohteita 
klo 5.45 Lähtö Porista → Turun satamaan (Viking Grace klo 8.45) 
Klo 14.10 saavutaan Maarianhaminaan. Lähtö saman tien tutustumaan 
Skördefestien kohteisiin: 
*Eckerön posti- ja tullitalo, jossa sijaitsee Cafe Kalesch. Siellä tarjoillaan 
Johannas Hembakta -kotileipomon voileipiä ja leivonnaisia sekä Mercedes 
Chocolaterien suklaapraliineja. Kahvilan puodissa on myynnissä erilaisia paikallisia tuotteita. 
*Mickels Gård Gottbyssä. Tilalla kasvaa Ålandsbonden-tuotemerkin alla myytävää lähituotettua laatulihaa ja tilalla on 
paikallisten tuotteiden myyntiä, ruokatarjoilua, kahvila ja museo. 
*Maarianhaminan Merikortteli - elävä merellinen miljöö, josta löytyy taontaa ja käsitöitä, laivanrakennusta, museo ja 
markkinakojuja. Tarjolla sadonkorjuuantimia ja artesaaniherkkuja ynnä muita tuotteita.  
n. klo 18–18.30 majoittuminen Hotel Park Alandiaan. Ilta vapaata aikaa. 

SU 18.9.2022 - - Skördefest-kohteita 
klo 9.00 lähtö kohti Tjudön kylää ja Öfvergårdsin tilaa, jossa yksityinen käynti ennen Skördefestien alkamista.  
*Öfvergårds omenatilalla voit nauttia ahvenanmaalaisista tapaksista omenatarhassa, maistella tuorepuristettuja ja 
lajikepuhtaita omenamehuja ja tutustua liikkuvaan mehustamoon.  
*Bolstaholm on koko Skördefestien "must" -käyntikohde. Mahdollisuus kahvitella, ruokailla, tehdä ostoksia jne. 
*Stallhagenin panimo sijaitsee Finströmissä, jossa valmistetaan ja tarjoillaan käsityöläisolutta tunnelmallisessa ja 
viihtyisässä ympäristössä. Panimomyymälän valikoimasta löytyy ahvenanmaalaistuotteita ja paikallisia käsitöitä.  
*Cederbergin tilan tilamuseosta löytyy yksi maailman suurimmista vanhojen käyttöesineiden kokoelmista ja 
myynnissä paikallisia tuotteita kuten vihanneksia, hedelmiä ja jalostettuja marja- ja lihatuotteita.  
Päivän aikana käydään myös Bomarsundin linnoituksen raunioilla ja uudessa vierailukeskuksessa. 
Illaksi palaamme Maarianhaminaan. 

MA 19.9.2022  - Vierailuja matkailukohteissa 
Aamiaisen jälkeen lähdetään saaristomatkalle Föglön kuntaan (Ålandtrafikenin lautta Svinö-Degerby), jossa 
tutustuminen mm. Badhotel Carlsrohon ja muihin kohteisiin. Degerbyn idyllinen kylä on vierailun arvoinen kohde myös 
syksyllä. Iltapäivällä palaamme Manner-Ahvenanmaalle: Vierailu Amalias Limonadfabrikissa, Pellaksen 
laivurintalossa ja Open Water Brewery:ssä. Illaksi Maarianhaminaan, pöytävaraus omakustanteiselle illalliselle 
hotellilla klo 19.00. 

TI 20.9.2022 – Matkailuyhteistyö ja vastuullisuus 
Aamiaisen jälkeen saadaan tietoa Visit Ålandista ja kuullaan Park Alandian yritystarina ja vastuullisuudesta. 
Opastettu tutustuminen Merimuseoon ja museolaiva Pommerniin. Klo 14.25 Viking Grace-laiva, → klo 19.50 Turku → 
ajo Poriin, jonne saavutaan noin klo 22.00. 

Matkan hinta on (min 25 lähtijää):     Lisätiedot: Saila Valkeaniemi 
440 €/hlö jaetussa 2-hengen huoneessa     saila.s.valkeaniemi@samk.fi 
590 €/hlö yhden hengen huoneessa     044 – 710 3074 
(matkan hintaan ei sisälly aterioita aamiaisia lukuunottamatta)  Matkailun Kehittämiskeskus 
 
Sitovat ilmoittautumiset 30.6.2022 mennessä:  
https://elomake.samk.fi//lomakkeet/13190/lomake.html 
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