
VAASAN KÄVELYKLUBI RY arrangerar gångevenemanget Vaasan Marssi i augusti varje år. Marschen är den enda finländska representanten i 
IML-sammanhang. Valfria sträckor, ingen tidtagning eller tävling, svårighetsgraden ökar om du väljer en längre sträcka eller deltar flera dagar. Du 
kan beundra landskapet samtidigt som du träffar nya mänskor. Nos iungat ambulare! Vandringen förenar oss!

ANMÄLAN på förhand genom att fylla i on-line anmälan på vår webbsida www.vaasanmarssi.fi eller vid registreringsdisken under vandringsveckan. 

SAMINKVARTERING ordnas i skolor i Vasa centrum, priset är 75 � (3 nätter). I priset ingår frukost, proviant, dusch samt liggunderlag. På vår webbsida 
(Inkvartering) finns en lista över hotell med adress, pris och läge. Boka din inkvartering direkt via hotellet, kom ihåg att nämna ”Vaasan Marssi” .

VANDRINGSRUTTERNA är markerade och varierar från dag till dag med service på rastställena. 

PÅ FREDAGEN (10 km och 21 km) sker starten på Salutorget kl. 12.00–12.30. Alternativet är skärgårdsutflykten till världsarvsområdet (UNESCO), 
där man vandrar i krävande terräng (ca 20 km, IML-sträcka). Till utflykten hör guidning, buss- och båtresa och en skärgårdsmåltid. Du får 
avgångstiden på torsdagen från registreringsdisken, bussarna startar framför Stadshuset. För utflykten betalas en separat avgift. Anmälan till 
skärgårdsutflykten senast 27.7. 

På  och kan du välja mellan 4 olika rutter: 10, 21, 30 och 42 km med start från Salutorget. 10 och 21 km startar på lördagen LÖRDAGEN SÖNDAGEN 
kl.9.30–10.00 och på söndagen kl. 8.00-10.00. Rutten 30 km startar kl. 7.30–8.00 båda dagarna och 42 km kl. 5.30–6.00.

REGISTRERING vid registreringsdisken i köpcentret Rewell Center i centrum. Öppet varje dag under vandringsveckan fr.o.m. onsdagen.  Där får 
deltagaren bl.a. vandringspass och ruttkarta. 

EVENEMANGET ÖPPNAS på torsdagen i samband med ”Konstens natt”. En fanprocession startar på Kaserntorget kl. 17.40.  Kom gärna med efter ditt 
lands flagga. 

MÅLOMRÅDET finns vid restaurang Strampen, där förfriskningar och program finns varje dag. Avslutningsfesten börjar på 
söndagen kl. 15.00 på Strampen. 

DELTAGARAVGIFTER:

Anmälan framme före 28.7, tre dagar  grundavgift 25 �
Anmälan efter 27.7, tre dagar  grundavgift 30 �
Anmälan, en dag   grundavgift 17 �
Priset för skärgårdsturen är 35 � utöver grundavgiften.
Under 15 år ingen avgift i sällskap med förälder.
Avgifterna betalas till kontot Vaasan Marssi, Nordea Vaasa, 
IBAN CODE: , referens 107 (Finland) FI73 1528 3000 1027 85
eller SWIFT / BIC CODE:  NDEAFIHH eller erläggs vid 
registreringsdisken i Rewell Center vid Salutorget.
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Alla vandrare deltar på eget ansvar. Bildmaterial för marschen kan 
användas för marknadsföring. Adresserna i deltagarregistret kan 
användas för direkt marknadsföring.
Du bör kontrollera uppgifterna på våra www-sidor

www.vaasanmarssi.fi
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Du bör kontrollera uppgifterna på våra www-sidor

Yhteystiedot/Kontaktinformation
Contact information/Kontaktinformation 
Tapahtuman järjestäjä on Vaasan Kävelyklubi ry.
Evenemanget arrangeras av Vaasan Kävelyklubi rf.
The organizer of the event is Vaasan Kävelyklubi ry.
Das Ereignis wird von Vaasan Kävelyklubi ry arrangiert.
Postiosoite/Postadress:  Huovinkuja 9 D 2, 65320 Vaasa
Postal address/Postadresse: Huovinkuja 9 D 2, 
FI-65320 Vaasa, Finland
Gsm +358-40-736 1238
e-mail  helena.kyrolainen@netikka.fi, 
margareta.blomfeldt(at)agrolink.fi
www.vaasanmarssi.fi


