
Vecka 20 
18 – 22 MAJ

OM ÅLAND
Skärgården med sina öar, klimatet och läget gör 
Åland unikt. Från begynnelsen har ålänningar-
na färdats på och livnärt sig av havet. Havet har  
också satt villkoren för ö-livet. Öarnas position 
mitt i Östersjön har gjort Åland till en naturlig 
mötesplats för makthavare, entreprenörer och re-
sande i alla tider. 

Åland har flest soltimmar i Norden, ett milt 
havsklimat och ett gytter av små öar har gett 
Åland en artrik och varierad natur att upptäc-
ka med båt, kajak, cykel, MC, bil, till fots och i 
zoom. På en ö finns alltid en solsida var och hur 
du än bor. Man kan se både morgonrodnad och  
aftonbrand vid horisonten.

Åland har 20.000 öar och skär varav cirka 
6.700 namngivna och 60 bebodda. Den totala  
arealen är 13517 km2, varav landarealen endast 
1527 km2. Huvudöns längsta avstånd är 50 km.  
Medeltemperaturen i juli är +19 C och i januari 
-2C. Tidszonen är +2 GMT.

 
 
Läs mer om Åland på: http://www.visitaland.com

BOKA PLATS 
 
Fotoklubben Zoom:s årliga fotoresa går i år till 
Åland. En jubileumsresa till skandinaviens mest  
solsäkra område. Vi hoppas såklart att många av 
klubbens medlemmar vill följa med. Här i broschyren 
kan ni läsa lite om resan. Har ni ytterliggare frågor  
kontaktar ni reseansvarig nedan. 

Välkommen med på en fantastisk fotoresa. 

Bra att veta:
• Fästingvaccin rekommenderas.vv
• Pass eller godkänd legitimation erfodras  

(körkort).
• Ytterligare info till dem som anmäler sig.  

Viktiga datum: 

Sista bokningsdag: onsdag den 20/4-2016
Avresa: onsdag den 18/5-2016 ≈ 06:00 Örebro.
Hemkomst: söndag den 22/5-2016.  

Kontaktperson:
Ulla-Britt Sandvall
Tel. 019 -23 31 55  
Mobil: 070 - 351 70 77
E-mail: sekreterare@fkzoom.se. 

Fotoklubben Zoom:s 
jubileumsresa 2016

http://www.visitaland.com
mailto:sekreterare%40fkzoom.se?subject=%C3%85landsresan
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Vi kommer att samåka i bilar. Avresa från 
Grisslehamn 10:00 på onsdagen den 18/5. 
Resan tar ca 2 timmar, vid  
överfarten  serveras brunch  om man vill 
eller Dagens rätt. Starttid från Örebro, ca 
06:00.   
 
Priser på båten:

 ▪ 240kr/bil, tur och retur.

 ▪ 20kr/person tur och retur.

 ▪ Mat på båten utresa; Brunch kl 10:00,  
135kr/person

 ▪ Dagens rätt 80kr/person

 ▪ Hemresa smörgåsbord 198kr/person 

Bilresan betalas till den som kör bilen a 
18,50kr/milen, samt färjepriset som  
delas av antalet som åker med.  
Vi räknar max med 4 personer/bil. B
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Övernäsgården erbjuder familjer samt 
små och större grupper ett naturnära 
boende ett stenkast från Mariehamns 
centrum, men ändå nära till shopping och 
nöjen.  
   Övernäsgården består av ett Pensionat 
& Gästhem där vi erbjuder helpension 
samt en stugby för självhushållning. Vi 
har även en egen strand och strandbastu. 

Vi kommer bo på gästhemmet, i 
tvåbäddsrum. Frukost, sänglinne  samt 
slutstädning ingår.  
   Frukosten serveras i gemensam matsal 
intill boendet, skall enligt ägaren gå bra 
att koka kaffe där också, inför ev. utflykter 
m.m.

Priser för boendet: 

 ▪  70€/rum alltså 35€ per person  
(ca 350 kr) per natt och person. 

Lunch, middag och kvällsbit finns att 
köpa till. Mer info om detta till dem som 
anmält sig.  
 
Läs mer om boendet här:  
http://www.overnasgarden.ax/ U
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Släta berghällar, vindpinade martal-
lar och lummiga lövängar. Klimatet på 
Åland är milt på grund av det omgivande 
havet. I kombination med en bördig jord-
mån är artrikedomen stor i både floran 
och fågellivet.

På Åland finns sammanlagt 44 natur-
reservat varav ett är sälskyddsområde och 
övriga löv- och barrskogar; myrar och 
kärr samt fågelskär och grusöar. De ingår 
alla i Natura 2000 vilket är EU:s nätverk 
av skyddad natur i syfte att värna om 
naturtyper och arter.

Några av de tilltänkta utflyktsmålen: 

 ▪ Getabergen
 ▪ Bomarsunds fästning
 ▪ Vårdö, kyrka och skärgård
 ▪ Kökars ögrupp, två timmars båtresa, 

vacker skärgård och många små öar.  

Samt att vi besöker diverse andra  
platser med mycket vacker natur, rika 
blomsterängar och småbåtshamnar. 
 
Se fler vackra platser på: http://www.
aland.se/pages.asp?mapp=14&sida=46

Färjan med Eckerölinjen Flyggfoto på Övernäsgården Gula klippor på Åland

Brunch serveras på båten

 http://www.overnasgarden.ax/
http://www.aland.se/pages.asp?mapp=14&sida=46
http://www.aland.se/pages.asp?mapp=14&sida=46

