
 

Stor invigning av pilgrimsleden S:t Olav Waterway - S:t Olavs sjöled - sker i Åbo den 24 maj. 

Vandring på land och båtfärder på havet ingår i invigningen. Självklart uppmärksammas den 

vackra sjöleden också på vattnet. Varför inte ta chansen att hänga med, ombord på en åländsk 

galeas eller med egen båt! 

S:T OLAVESKADERN - OMBORD PÅ EN GALEAS! 

Följ med den åländska galeasen Albanus www.albanus.ax i S:t Olavs kölvatten utmed spännande 
Roslags- och Jungfrukusten. Under en resa på Albanus upplever vi tillsammans vår unika skärgård 
från sjösidan. De som vill hjälper under besättningens ledning till att sätta och sköta seglen, samt 
styra och navigera. 

Elise Hovanta, arkeolog och även hon involverad i S:t Olav Waterway, kommer att följa med på 
Albanus hela sträckan. Det betyder att vi som är ombord kan se fram emot lite extra historiska 
guidningar då färden passerar platser i Olof den heliges eller medeltida pilgrimers spår. 

Albanus seglar 6 juni-13 juni 2019, från Mariehamn 6 juni till Borka brygga den 13 juni.  

Tänk på att tider på sjön är preliminära och att ankomstdatum är en uppskattad tid. 

Albanus har sin egen besättning och kock, men passagerarna är välkomna att pröva på det praktiska 
livet ombord med att hissa segel, skota, navigera och hacka lök i byssan. 

Toalett finns nere i kajutan. Dusch samt tvättmöjlighet finns vid ankommande gästhamn. Vid varje 
hamn finns möjlighet att äta på en mysig restaurang. 

Dagturer och turer med övernattning finns att boka på www.scandinavianxperience.se  

S:T OLAVESKADERN – MED EGEN BÅT 

Ta chansen att vara med att inviga världens första pilgrimsled på vatten med din egna båt, segelbåtar 
motorbåtar, allmogebåtar mm. alla är välkomna. Följ med i den åländska galeasen Albanus kölvatten 
utmed Roslags- och Jungfrukusten. Olika aktiviteter kommer att anordnas i respektive hamn som 
besöks. Gratis hamnplats till alla båtar i eskadern. 

Tidtabell S:t Olaveskadern: 

Datum                Sträcka Distans   Avgång Beräknad 

                                                                                                            Ankomst                     

6/6     Mariehamn – Grisslehamn  35Nm     06.00 ca14.00 

7/6     Grisslehamn – Öregrund 20Nm     11.00 ca15.30 

8/6     Öregrund – Ängskär                  20Nm     11.00 ca15.30 

9/6     Ängskär – Gävle 35Nm     07.00 ca15.30 

10/6   Gävle – Axmar brygga 30Nm     08.00 ca15.30 

 11/6   Axmar brygga – Storjungfrun 12Nm     07.00 ca10.00 

11/6   Storjungfrun – Söderhamn 15Nm     13.00 ca17.00 

12/6   Söderhamn - Skärså 18Nm     11.00 ca16.00 

13/6   Skärså – Borka brygga 15Nm     12.00 ca16.00 

14/6   Borka brygga – Mellanfjärden 37Nm     07.00 ca16.00 

http://www.albanus.ax/
http://www.scandinavianxperience.se/

