
     
 

10km & 33km 
 
Start Käringsund Resort & Conference 
 Käringsundsvägen och/and Bagargatan till rondellen/ to the roundabout 

 Sväng ut andra avtaget mot Mariehamn/ Take second exit towards Mariehamn 
 Cykla längs/ Bicycle along Eckerövägen  
CYKELBANAN skall användas från Torpvägen/ Bicycle lane shall be used from Torpvägen 
10km Svänger vid Smartpark, cyklar samma väg tillbaka/ Turns at Smartpark, bycycle the same way back  

 Sväng höger till/ Turn right to Marbyvägen  

 Sväng höger till CYKELBANAN på Eckerövägen till Marsund/ Turn right on to the bicycle lane on Eckerövägen 
to Marsund 

 Följ/ follow Hammarlandsvägen till/ to Kattby 

 Sväng vänster/ Turn left! Cykla längs/ bicycle along Prästgårdsgatan och/and Boviksvägen 

 Sväng vänster och följ/ Turn left and follow Mörby Kyrkväg och/and Mörbyvägen till Frebbenby/ to Frebbenby 

 Sväng höger och följ/ Turn right and follow Hammarlandsvägen fram till Marsundsbron/ to the Marsund-bridge,  
cykla vid Öra fiskehamn över till CYKELBANAN på vänster sida av Hammarlandsvägen / at Öra Fishing to the 
bicycle lane on the left side of Hammarlandsvägen 
CYKELBANAN skall användas fram till Torpvägen/ Bicycla lane shall be used until Torpvägen 

 Följ Eckerövägen till rondellen i Storby/ Follow Eckerövägen to the roundabout in Storby 

 Sväng höger/första avtag i rondellen mot Käringsund/ Turn right/ take first exit towards Käringsund 

 Följ Bagargatan och Käringsundsvägen/ Follow Bagargatan and Käringsundsvägen 

Mål Käringsund Käringsund Resort & Conference 
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85km 

 

Start Käringsund Resort & Conference 
 Käringsundsvägen och/and Bagargatan till rondellen/ to the roundabout 

 Sväng ut andra avtaget mot Mariehamn/ Take second exit towards Mariehamn 
 Cykla längs/ Bicycle along Eckerövägen  
CYKELBANAN skall användas från Torpvägen/ Bicycle lane shall be used from Torpvägen 

 Sväng höger till/ Turn right to Marbyvägen  

 Sväng höger till CYKELBANAN på Eckerövägen till Marsund/ Turn right on to the bicycle lane on Eckerövägen 
to Marsund 

 Följ/ follow Hammarlandsvägen till/ to Kattby 

 Sväng höger till Torpvägen, cykla via Hellesby och Samuelstorp till Östanträsk/ Turn right to Torpvägen, cycle 
through Hellesby and Samuelstorp to Östanträsk  

 Sväng höger till Hammarlandsvägen/ Turn right to Hammarlandsvägen 

 På Svinryggen, sväng höger in på Norrbygatan, Observera STOPP-skylt vid Gottbyvägen!/ At Svinryggen, 
turn right to Norrbygatan. Note the STOP-sign at Gottbyvägen! 

 Sväng vänster och sedan direkt höger in på Österskogsvägen/ Turn left and then directly right to 
Österskogsvägen 
 Sväng vänster till Kungsövägen/ Turn left to Kungsövägen 
 Sväng höger till Hammarlandsvägen/ Turn right to Hammarlandsvägen 
 Sväng höger till Möckelövägen/ Sväng höger till Möckelövägen 

 Sväng vänster och följ Möckelövägen till Flygfältsrondellen/ Turn left and follow Möckelövägen to 
”Airport”roundabout 

 Ta andra avtaget i rondellen till Flygfältsvägen/ Take second exit to Flygfältsvägen 

 Sväng höger vid Åland Post och följ Norra Svibyvägen/ Turn right at Åland Post and follow Norra Svibyvägen 

 Sväng vänster till, och följ Jomala Torpvägen till T-korsning i Torp/ Turn left to, and follow Jomala Torpvägen 
to a T-crossing in Torp 

 Sväng höger till, och följ Norra Torpvägen till T-korsning i Södersunda/ Turn right to, and follow Norra 
Torpvägen to a T-crossing in Södersunda 

 Sväng vänster till, och följ Södersundavägen till Gottby/ Turn left to, and follow Södersundavägen to Gottby 

 Sväng höger till, och följ Hammarlandsvägen till Näfsby (avtaget mot Skarpnåtö)/ Turn right to, and follow 
Hammarlandsvägen to Näfsby (road crossing to Skarpnåtö) 

 Sväng höger till, och följ Skarpnåtövägen fram till Sålis/ Turn right to, and follow Skarpnåtövägen to Sålis 

 Sväng vänster till  Boviksvägen/ Turn left to Boviksvägen 

 Följ Boviksvägen, sväng höger första avtaget mot Mörby/ Follow Boviksvägen, turn right at the first turn 
towards Mörby 
 Sväng höger till Mörbyvägen och följ den fram till Frebbenby/ Turn right to Mörbyvägen and follow it to 
Frebbenby 

 Sväng höger och följ/ Turn right and follow Hammarlandsvägen fram till Marsundsbron/ to the Marsund-bridge,  
cykla vid Öra fiskehamn över till CYKELBANAN på vänster sida av Hammarlandsvägen / at Öra Fishing to the 
bicycle lane on the left side of Hammarlandsvägen 
CYKELBANAN skall användas fram till Torpvägen/ Bicycla lane shall be used until Torpvägen 

 Följ Eckerövägen till rondellen i Storby/ Follow Eckerövägen to the roundabout in Storby 

 Sväng höger/första avtag i rondellen mot Käringsund/ Turn right/ take first exit towards Käringsund 

 Följ Bagargatan och Käringsundsvägen/ Follow Bagargatan and Käringsundsvägen 
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