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Silverskär – en egen ö i Ålands skärgård 

   

Silverskär (Saltvik) 
Hur vill du bo på Silverskär? Här finns fem olika byggnader med totalt 47 bäddar, alla med sin egen stil och karaktär 
på bekvämt gångavstånd från varandra. Oavsett val av boende bor ni i hemlik miljö i trivsamma personligt inredda 
rum som uppfyller fyrstjärning standard enligt Visitas rekommendationer. Wifi finns i alla hus. 

Vill du ge din personal en riktig skärgårdsupplevelse med röda klippor, fiske, sälsafari, äkta bastu och bubbelbad 
under bar himmel, då är Silverskär den givna platsen. De som bokar Silverskär får hela ön till sitt förfogande då endast 
en grupp tas emot åt gången. 

Förslag på upplägg: 

Fredag: 
16.30 ca Ankomst till Stadsgårdskajen i Stockholm 
17.00 Ombordstigning på M/S Cinderella och incheckning i hytterna (17 st inside standard). 
18.00 Middagsbuffé 

Lördag: 
07.15 (finsk tid) Avstigning i Mariehamn, Åland 
07.30 (finsk tid) En buss möter sällskapet vid Viking Lines terminal vid ankomst till Mariehamn för avfärd mot     
  Silverskärs hamn Skatan i Saltvik. 

08.15 (finsk tid)  Vid Silverkärs hamn möter Silverskärs platschef Johan upp med m/s Viktoria för vidare transport till 
ön, båtresan till Silverskär tar ca 15 min. Väl framme på Silverskär hälsas ni välkomna med den 
traditionella Ålandspannkakan och Silverskärs egenkryddade snaps på bryggan samtidigt som 
Johan presenterar Silverskär. 

09.00 (finsk tid)  Check-in i respektive rum/hus. Möteslokalen Ladugårds, inkl all teknisk utrustning, står sedan redo för 
dagens arbete. 

12.00 (finsk tid) Dagens lunch presenteras/serveras i Norrgårds. Läs gärna mer om Silverskärs matpolicy på: 
www.silverskar.ax/mat 

Under eftermiddagen om det finns plats i programmet kan det vara trevligt med en bensträckare. 
Johan tar gärna sällskapet med på en guidad promenad till paviljongen på öns norra sida. Han 
berättar då mer om familjerna som bodde här ännu på 1950-talet, om Silvergruvan och andra 
anekdoter ur historien, om den nya lagringsplatsen för champagne som finns på havets botten utan 
för Silverskär och om vårt samarbete med Veuve Clicquot!  I samband med promenaden runt ön 
riggar vi gärna till en lättsam femkamp. Ett annat alternativ kan vara en kort båttur till Klobben, vårt 
senaste projekt; ett fiskläge på en av grannöarna och som vi stolt visar upp (om det är ledigt)! 

Eftermiddagen kan sedan avrundas vid vår fina bastualtan med en vedeldad strandbastu och en 
ångbastu att njuta av och den som vill kan ta ett dopp i havet eller i den uppvärmda utomhus-
jacuzzin. 

Innan kvällens middag samlas vi alla i Ladugårds för lite mingel och ett glas bubblande dryck.  

Silverskärs köksmästare presenterar sedan kvällens tre rätters middag i Norrgårds, givetvis baserad 
på säsongens lokala råvaror.  Därefter kan man fritt umgås i något av våra trevliga hus eller i 
brasrummet vid bastun! 
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Söndag: 
08.30 (finsk tid) Följande dag inleds med vår rikliga och smakrika skärgårdsfrukost. Efter att frukosten avnjutits i lugn    
  och ro och innan avfärd från ön finns det utrymme för att strosa omkring och bara njuta av stillheten    
  på ön. Kastspön finns vid båthuset för den som vill testa fiskelyckan! 

12.00 (finsk tid) Avfärd mot Skatan för vidare transport till Mariehamn 

14.25 (finsk tid) Avresa med Viking Line M/S Amorella till Stockholm 

14.45 (finsk tid) Buffé ombord 

18.55 (svensk tid) Ankomst till Stadsgårdskajen och Stockholm 

19.10 ca Buss från Stadsgårdskajen och Stockholm 

 

Då man har hela ön exklusivt till sitt förfogande under hela besöket är vi väldigt flexibla med tider och program så att 
det passar in på bästa sätt! Man har även fri tillgång till Silverskärs egna kajaker, tennisbana och övriga bollspel. 

  

 

Pris: 5300 kr/person 

 I priset ingår: 

• Del i B4 Inside Standard hytter 1 natt ombord på M/S Cinderella. 
• Buffé ombord på M/S Cinderella både dit och hem 
• Busstransport Mariehamn - Silverskärs hamn t/r 
• Båttransport Silverskär t/r 
• Välkomsthälsning 
• Övernattning i dubbel- eller enkelrum (ni har fri tillgång till alla hus på ön) 
• Förmiddags och eftermiddagskaffe med hembakat kaffebröd 
• Mötesrum inkl all teknisk utrustning 
• Lunch 
• Guidad tur runt Silverskär 
• Tre rätters middag m kaffe baserad på säsongens lokala råvaror  
• Skärgårdsfrukost 
• Bastu och bad inkl snacks 
• Den lilla guldkanten – ett glas Veuve Clicquot till alla 
• Egen ö med kock och värd på plats! 

Tillval: 

 Drycker tillkommer 

   

 

 

 



OFFERT  
 

 
 

     
Hemsida: www.kaneboevent.com  E-post: info@kaneboevent.com 

Upplevelser och utmaningar 

Total avkoppling eller en aktiv fritid? Det finns en hel del att göra på Silverskär och aktiviteterna passar de flesta. Ta 
en tur i våra kajaker, spela tennis eller åk på en båtutflykt. Pröva på olika former av skytte, gå på en lätt eller tuff 
naturvandring, eller delta i en rolig femkamp. För den stressade erbjuder vi också ledd yoga eller meditation. 

Du kan passa på att ta del av historien om världens äldsta champagne som hittades i ett vrak på havets botten 
utanför Åland. Kanske kombinerad med en champagneprovning? Att pröva på det lokala ölbryggeriet Stallhagens 
sortiment med kockens goda smakbitar eller testa kaviar tillsammans med lämpliga drycker, det ger en guldkant till 
alla möten! 

Vi samarbetar också med aktivitetsarrangörer som ordnar program både på och utanför Silverskär. 

   
 
Ta en båttur, kort eller lång! 
Klobben, vårt senaste projekt når du på några minuter med båt, väljer du att segla på gammaldags sätt så tar det 
lite längre!  Klobben är ett nybyggt fiskeläge på egen ö där man kan övernatta i mysiga, små stugor alldeles vid 
vattenbrynet. En utflykt över dagen eller kvällen går också bra och vi ordnar självklart något gott att äta och dricka i 
sann skärgårdsanda. Ön Kråkskär ligger i havsbandet med Norrhavet som närmaste granne. Det gamla fiskartorpet 
har restaurerats av ivriga händer och ger en bild av hur tufft livet i skärgården kunde vara förr. På en utflykt till 
Kråkskär får man uppleva både karg utskärsmiljö och intressant kulturhistoria. Bl a spelades delar av Stormskärs Maja 
in på Kråkskär! 

Följ med på fiske 
Möjligheterna till fiske är ypperliga på Silverskär. Vi har sjösäkra båtar och bra utrustning med bl.a. regnkläder, 
fleecejackor och gummistövlar till låns. Skickliga fiskeguider som känner till våra vatten kommer givetvis med på 
färden. När vi fiskar tar vi oss förstås tid för en stärkande lunch i det fria, Viktors goda fisksoppa värmer gott! 
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