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Åland ligger i Finland och mitt ute i havet; så nära, så lika och ändå
så annorlunda. Åland har idag knappt 29 000 invånare, har sedan
1954 egen flagga och ger ut egna frimärken. Det har självstyrelse
inom Finlands gränser, är demilitariserat och enspråkigt svenskt.
Möjligheterna att idka friluftsliv i form av vandring, cykling och

paddling på Åland är idealiska. Hav och land och mötet mellan dessa
är huvudingredienserna i naturupplevelsen. Det är lätt och billigt att
färdas mellan öarna med den utomordentliga färjetrafiken. Det finns

dessutom gott om övernattningsmöjligheter.

I den här guideboken beskrivs 26 vandringsturer, 11 cykelturer och
27 paddlingsturer. För varje tur beskrivs hur du tar dig till

startpunkten, hur du hittar runt och vad du kan uppleva. Turerna
beskrivs med text, kartor och foton. Guideboken innehåller också
avsnitt om Ålands historia, natur, kulturella evenemang, museer och
mycket annat. Ett särskilt avsnitt listar alla boenden du kan finna på

Åland, inklusive den åländska skärgården.

Olle Persson är kulturgeograf och uppväxt i Stockholm. Natur och



friluftsliv har sedan barndomen varit ett naturligt och självklart
intresse. Han har tidigare skrivit flera guideböcker om vandring,

paddling och cykling.

Ur innehållet:

* På halvdagsturer på cykel kring Mariehamn, Ålands huvudstad,
kan du besöka gamla ryska befästningar, titta in i ett förstklassigt

konstmuseum och komma ut i den närbelägna skärgården.

* I och kring Mariehamn kan du göra vandringar längs havet,
promenera på blomstrande ängsmarker och kanske finna en egen

badklippa att rasta vid.

* Från Mariehamn kan du pröva på att paddla kajak och göra en kort
tur ut till den gamla lotsplatsen Kobba Klintar vid inloppet till

Mariehamn. Du kan också göra en längre tur till L:a Båtskär längst i
ut i Mariehamns skärgård med öppet hav i söder och ett intensivt

fågelliv.

* Den åländska skärgården fyller ut det som kallas Skärgårdshavet
med tusentals öar. Här finns mängder av fina och spännande

paddlingsturer med kajak att göra, till exempel kring det ensligt
belägna Kökar längst i söder, från Sandösund i norra delen eller

kring Brändö längst österut nära finska fastlandet.
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