Kajakweekend i Ålands skärgård 13-16.6.2019

En unik vistelse i den mest avlägsna delen av Åländska skärgården!
Bo på trevliga Pellas gästhem på Lappo och häng med på guidad kajaktur under dagarna 3.

Upplägg:

Torsdag:
Resdag. På kvällen samlas vi på Lappo som ligger 2 �mmars båtresa ut i den åländska
skärgården om du åker västerut från huvudön. Kommer du från Stockholmstrakten behöver
du ta båten kl 7.45 från Stockholm, eller kl 9 från Kapellskär. I Mariehamn går bussen �ll
Hummelvik linje 4 kl 17.05 från Bussplan, och sedan går skärgårdsfärjan Norra Linjen �ll
Lappo kl 18.15. Kommer du österifrån åker du enklast via Gustavs/Osnäs varifrån båten går
kl 16.30. Vi samlas över en lä�are kvällsfika med kort informa�on om ön och vårt program
innan läggdags. Du sover i tvåbäddsrum i lägenheter på Pellas gästhem.
På fredagen äter vi frukost �llsammans innan vi går igenom dagens kajaktur, packar
lunchpaket och har en säkerhetsgenomgång. Sedan bekantar vi oss med våra kajaker, packar
och ger oss ut i den åländska skärgården. Vädret och deltagarnas erfarenhet bestämmer
dagens mål som kan vara både inomskärs i skyddad skärgård och öppnare havsupplevelser.
Lunchpaketet intas på den öde ö som passar oss. Flera stopp görs under dagen för a�
u�orska öar och sträcka på benen. E�er en heldag i kajaken vänder vi hem �ll Lappo och
njuter av a� få sä�a oss �ll dukat bord där en rik�g skärgårdmål�d serveras.
Lördag: E�er en god na�s sömn i sköna sängar ger vi oss ut på en ny dagstur i skärgården
runt Lappo. När vi kommer �llbaka väntar en grillkväll på stranden innan sängdags.
Söndagen bjuder på en kortare paddling med lunch e�ersom vi ska med båten hem kl 13
från Lappo.
Kajakerna finns �ll förfogande under hela vistelsen om man tex skulle vilja göra en egen
kvällstur.
Ingår i turen:
Helpension från fika på torsdag kväll �ll lunchpaket på söndag.
Boende i tvåbäddsrum på Pellas gästhem. Enkelrum kan fås vid mån av plats, +70€
Kajak med flytväst, kapell, paddel och säkerhetsutrustning.
Guide under hela vistelsen: Stefan Lomner
Ingår ej.
Resa �ll och från Lappo. Skärgårdsfärjan är gra�s om du kommer �ll fots.
Mål�dsdryck, som kan medtas enligt eget önskemål.
Pris inkl moms:
480 € per person. Enkelrums�llägg +70€
Har du egen skärgårdskajak med minst e� va�entä� sko� dras 100 € från priset
Weekenden genomförs i en grupp om 4-10 personer.
Förfrågning och bokning:
info@pellas.ax senast 15 maj

