
Mälarenjärven kierros 
 

 

Vietä piristävä lähiloma veden äärellä – lähde idylliselle Saaristomerelle sekä 
kierrokselle järvimaisemien silaamiin ruotsalaisiin pikkukaupunkeihin. Laivamatkoilla 
Naantalin ja Kapellskärin välillä saat nauttia leppoisasta tunnelmasta, rennosta 
ajanvietteestä ja noutopöydän herkuista. Maissa on luvassa kulttuuria ja historiaa. 

Merimatkojen väliin mahtuu kaksi päivää Ruotsissa, Mälarenjärven vehreissä 
maisemissa. Päiviä rytmittävät monet antoisat vierailukohteet, jotka sijaitsevat 
mukavan lähellä toisiaan. Lautta vie pienelle Björkön saarelle, jonka erikoisuus on 
uudelleen rakennettu Birkan viikinkikaupunki. Rauhaisa Strängnäs ilahduttaa 
komealla katedraalillaan ja muulla arkkitehtuurillaan. Eskilstunan päänähtävyyksiä 
on 1600-luvulta juontuva soma puutaloalue, jossa työskentelee nykyään 
käsityöläisiä ja muita pienyrittäjiä. Västeråsistakin löydät kauniita vanhoja 
kortteleita, mutta myös modernia ilmettä. 

Paluumatkalla laivalla saat rentoutua vielä kiireettömän illallisen merkeissä ja 
nauttia valoisasta kesäyöstä matkalla kohti Naantalia. 

  

Elämysvinkkejä matkalle: 

• Björkön saarelle sijaitseva, 750-luvulla perustettu Birka oli viikinkien keskeinen 
kauppakeskus ja nykyisin Unescon maailmanperintökohde. Sen uudelleen 
rakennetussa viikinkikylässä ja museossa pääset kiehtovalle aikamatkalle. 

• Nauti opastetusta kävelyretkestä Eskilstunan vanhoissa kortteleissa; 1600-
luvulta juontuva hyvin pidettyjen puutalojen kokonaisuus on viehkeä 
ulkoilmamuseo. Taloissa on näyttelyitä sekä pieniä puoteja. 

• Nauti hyvästä ruoasta ja juomasta. Laivalla on tarjolla aamiais- ja illallisbuffet, 
ja maissa odottavat viihtyisät paikallisravintolat kauniine maisemineen. 
Ennen paluumatkaa voit maistella pientislaamon tuotteita Norrtäljessa. 

 

Päivä 1: Helsinki – Naantali – Kapellskär – Södertälje (B,P) 
Kuljetus Helsingistä Naantalin satamaan (lisämaksusta), mistä Finnlinesin Star-luokan 
alus Finnswan lähtee klo 11.45 kohti Kapellskäriä. Merimatkan aikana voit nauttia 
laivan palveluista. Kapellskäriin laiva saapuu klo 18.45. Siirtyminen linja-autolla 
Södertäljeen ja majoittuminen Quality Hotel Parkiin (tai vastaava). 

 

Päivä 2: Södertälje - Mariefred - Strängnäs – Eskilstuna (A,L) 
Aamulla bussimatka Marienfredin satamaan, jossa siirrymme lautan kyytiin. 
Matkaamme Mälaren järven keskellä sijaitsevalle Björkön saarelle aikamatkalle 
menneeseen tutustuen 750-luvulla perustettuun Birkan viikinkikaupunkiin. Tämä 
UNESCOn maailmaperintökohde oli viikinkien keskeinen kaupankäynnin keskus. 



Birkan museovierailun jälkeen nautitaan maittava lähiruokalounas Särimnesin 
ravintolassa upeiden maisemien ympäröimänä. Paluu Marienfrediin ja siirtyminen 
linja-autolla Strängnäsin. Kävelykierros ja vierailu yhdessä Ruotsin upeimmista 
katedraaleista. Kaupunki on mielenkiintoinen sekoitus pittoreskeja entisajan 
puutaloja ja upeita kivirakennuksia unohtamatta kuuluisaa tuulimyllyä. Strägnäsista 
matka jatkuu Eskilstunaan. Majoittuminen Best Western Plaza Hotellissa (tai 
vastaavassa). 

Päivä 3: Eskilstuna - Västerås – Kapellskär (A,L,P) 
Aamiaisen jälkeen kirjaudutaan ulos hotellista. Oppaan johdolla kuljetaan 
tutustumaan Rademahcersmedjornan ulkoilmamuseoon. Alueella on lukuisia 1600-
luvulta peräisin olevia hyvin säilyneitä rakennuksia Ruotsin rautateollisuuden 
alkuajoilta, joissa toimii nykyään pienyrittäjiä ja käsityöläisiä. Eskilstunasta matka 
jatkuu Västeråsiin. Lounas nautitaan Djäknebergetsin perheravintolassa, mistä on 
upeat näkymät Västeråsin keskustaan sekä Mälarenjärvelle. Opastetulla 
kierroksella kuulemme myös Engsöstä, Tidöstä ja Västeråsin linnasta. Hieman 
vapaa-aikaa ennen linja-autokyytiä Norrtäljeen maistelemaan Richardin ja 
Kristinan tislaamon tuotteita. Laivaannousu ja majoittuminen hytteihin.   
 
Päivä 4: Naantali – Helsinki (A) 
Aikainen aamiainen laivan noutopöydästä. Laiva saapuu Naantaliin klo 7.15. 
Kuljetus Naantalin kylpylän kautta Turun rautatieasemalle. 
 

Matkan hintaan sisältyvät ateriat:  
A – aamiainen 
B – brunssi 
L – lounas 
P – päivällinen 
 
Hinta arvioilta hyttiluokittain (2 hh majoitus)                     
AB 3 ja 4        545 € 
A 2 ja 3          695 € 
A4                  848 € 
L4                   925 € 
 
Hinta sisältää 

• Kuljetukset: 
o Bussikuljetukset  
o Muut matkaohjelmassa mainitut kuljetukset 

• Hotellit: 
o 1 yö hotellissa Quality Hotel Park Södertälje tai vastaava 
o 2 yötä hotellissa Best Western Plaza Hotellissa tai vastaavassa 

• Ruokailut maissa: 
o Hotelliaamiaiset  2 kpl 



o Lounas 2 kpl 
• Laivamatka: 

o Laivamatkat Naantali – Kapellskär – Naantali Star-luokan aluksella 
valitussa hyttiluokassa 

o Puolihoitoruokailut laivalla (brunssi/aamiainen, illallinen) 
• Retket ja tutustumiset: 

o Björkö & Birkan viikinkikaupunki ja museovierailu 
o Opastettu kierros Strängnäsissä & katedraalivierailu  
o Rademahcersmedjorna  
o Västeråsin opastettu kierros  
o Norrteljen tislaamo  

• Muut maksut: 
o Matkustaja- ja satamamaksut 
o Muut viranomaismaksut 

• Kristinan matkanjohtajan palvelut: 
o Mukana koko matkan ajan Helsingistä/Naantalista lähtien 
o Vastaa käytännön matkajärjestelyistä 
o Tulkkaa Kristinan retket suomeksi 

Matkanjohtaja on Kristinan edustaja matkalla 

Hintaan ei sisälly 

• Henkilökohtainen matkavakuutus 
• Muut ruoat, juomat ja henkilökohtaiset kulut matkan aikana 

  

Pidätämme oikeuden muutoksiin. 
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