Åbo Svenska Pensionärsklubb r.f.
Pargas Svenska Pensionärsförening

Utfärd till Finlands sydligaste bebodda ö - Utö
Torsdagen 23.4. – lördagen 25.4.2020
Program:
Torsdag 23.4.2020
Start med Launokorpis buss från Åbo, Slottsgatan 16 kl. 10.45 och från Pargas busstation kl.
11.15.
Vi fortsätter igenom Pargas föbi Nagu mot Pärnäs hamn där m/s Eivor startar mot Utö kl. 13.30
(man kan stiga ombord 1,5-1 tim innan avgång). Under båtresan har vi god tid att njuta av
skärgården och avnjuta mat och dryck om man så vill. Detta ingår inte i priset. M/s Eivor stannar
till i Nötö, Aspö och Jurmo.
Kl. 18.15 anländer vi till Utö. Vi promenerar till hotellet (ca 200 m). Incheckning på Utö Havshotell
och gemensam middag.
Fredag 24.4.2020
Frukost på hotellet. Ca kl. 9.30 guidad tur på Utö. Vi får höra spännande berättelser om öns historia och framför allt om öborna förr och idag. Till öns förflutna hör också det amerikanska fartyget Park Victorys förlisning. Om den får
vi höra mera under den guidade turen. Vi bekantar oss också med den vackra och
majestätiska fyren byggd i sten. Den guidade turen tar ca 2 timmar.
Eftermiddagen är fri för egna utforskningar på ön. Då kan man t.ex. besöka kapellet och
hembygdsmuséet. En del av flyttfåglarna har redan anlänt, så kikare och kamera kan komma väl
till pass. I programmet ingår lunch och middag på hotellet.
Lördag 25.4.2020
Efter frukost förflyttar vi oss till hamnen varifrån m/s Eivor startar kl. 8.30 mot Pärnäs dit vi
anländer kl. 12.30. Launorpis buss möter os i hamnen och kör oss tillbaka till Pargas resp. Åbo. I
Pargas är vi ca kl. 14.30 och i Åbo ca kl. 15.00.
Pris 290€ / hlö (priset förutsätter mins 20 deltagare). Tillägg för enkelrum 70€.
I priset ingår bussresorna, hotellövernattningen med frukost (2 nätter), guidningen på Utö, 3 x
måltid (lunch och 2 gånger middag).
Observera: Alla 15 hotellrummen på Utö Havshotell är reserverade för oss. Om alla delar rum
ryms de första 30 personerna med på resan.
Tag med på resan: Tänk på att det är kallt och eventuellt blåsigt i skärgården i april. Klädsel
därefter. Bekväma skor är ett måste.
Anmälningarna tas emot och information ges av
Leena Sjöblom, Åbo Svenska Pensionärsklubb r.f., tel. 040 572 2469, e-post
leena.sjoblom@pp.inet.fi
Clara Kronqvist-Sundström, Pargas Svenska Pensionärsförening, tel. 040 867 1948, e-post
clara.kronqvistsundstrom@gmail.com

