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Bland fiskespön och pirater på Åland 

Åland har mycket att erbjuda för familjer. På sommaren lockar bland annat stränderna, de 
röda klipporna och badhuset Mariebad i Mariehamn med egen strand och hisnande 
vattenrutsch. Ett annat fint alternativ för barn är Lilla Holmen med strand mitt i 
Mariehamn.  

Men Åland är mer än hav, stränder, klippor och 6 700 öar. På Åland finns det gott om fisk 
och nu kan barnen pröva på att fiska på Barnens fiskedag i Eckerö.  Andra roliga aktiviteter 
runt om på Åland för familjer är bland annat Ångbåtsbryggans äventyrsgolf, escape room, 
discobowling, Ålands Sjöfartsmuseum, Leklandet, Smartpark, Käringsunds Viltsafari, Stall 
Rosenqvist, Ålands Jakt- och fiskemuseum, Go cart, Lappo Discogolfpark, Ålands 
Brandkårsmuseum, Kastelholms slott och Jan Karlsgården, Bomarsunds fästning och 
Trollstigen i Geta.  

Lördagen den 1 juli arrangeras Barnens fiskedag i Käringsund Resort och på Ålands jakt & 
fiskemuseum i Eckerö. Evenemanget går av stapeln kl. 10-13. 

Program på Ålands Jakt & fiskemuseum 
- Fiskskattjakt 
- Godis-mete inomhus varje heltimme: kl. 11:00, 12:00, 13:00 
- Fiskigt pyssel 
- ”Vad äter en fisk” – titta i mikroskop på smådjur! Aktiviteten leds av Husö 

Biologiska station 

www.jaktfiskemuseum.ax 

Program Käringsund Resort & Conference 
- Ansiktsmålning 
- Skattjakt  
- Stoja med Peppi Pirat kl. 11.  

På kvällen är det Rockabilly program! 

www.karingsund.ax 

- Barnens fiskedag blir allt populärare och arrangeras nu för fjärde året i rad. Det är ett 
utmärkt tillfälle för barn att pröva på fiske och allt vad det innebär, säger Lotta Berner 
Sjölund, vd på Visit Åland. 



Barnens fiskedag ordnas inom branschsamarbetet Barnens Åland som härrör sig från EU-
projektet Piratklubben www.piratklubben.ax 

För mer information vänligen se www.visitaland.com & www.piratklubben.ax  
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#Visit Åland      

6 700 öar – ännu fler upplevelser 

Visit Åland är Ålands officiella turist- och medlemsorganisation med ca 250 medlemmar. Visit 
Ålands huvuduppgifter är att marknadsföra resmålet Åland och att tillsammans med den lokala 
branschen utveckla turismen på Åland. 

 


