
  

 
 
 
 
 
 
 
 
Arkipelag Kickoff 2023 
 
Gruppresepaket inkluderande båtresa Stockholm-Mariehamn, middag ombord, två övernattningar med 
helpension på Hotell Arkipelag, spännande valfria Ålandsaktiviteter samt returresa Mariehamn-Berghamn-
Grisslehamn-Stockholm alternativt/valfritt Mariehamn-Stockholm. 
 

Dag 1 – valfritt datum under perioden 2.5-1.10.2023 
16.00 Incheckning hos gruppincheckningen i Viking Lines terminal i Tegelvikshamnen eller i Tallink Silja 

Lines terminal i Värtahamnen (i Stockholm). 
16.30 Avresa från mot Mariehamn med Viking Lines M/S Gabriella  eller med Tallink Silja Lines M/S Silja 

Serenade alternativt M/S Silja Symphony (som avgår från Värtahamnen kl. 16.45). 
 Konferenslokal disponeras ombord under resan till Mariehamn.  
 Eftermiddagskaffe och frukt serveras från den buffet som är dukad i aulan intill konferenslokalen.  
19.00 Buffet-middag inklusive öl/vin/vatten och kaffe i fartygets buffet-restaurang. 
23.40 Ankomst till färjeterminalen i Mariehamns Västerhamn. 
23.45 Transfer med buss eller taxibilar från hamnterminalen till Hotell Arkipelag. 
23.55 Ankomst till och incheckning på 4-stjärniga Hotell Arkipelag i Mariehamn Österhamn. 
 Övernattning i stora dubbelrum eller enkelrum. Alla rum med balkong. 

 
Dag 2  
 Frukost serveras i Restaurang Arkipelag mellan kl. 07-10.00 (lördagar och söndagar kl. 08-11.00). 
10.00 Valfritt (cirka 6-timmars) aktivitetsprogram inklusive nödvändiga transfers och lunch: 

01. Fisketävling i den gäddstinna skärgården kring Mariehamn med rejäla/sjösäkra båtar, 
professionella kaptener/fiskeguider samt fiskeutrustning och varma flytoveraller till låns. 

02. Kryssning med M/S Sunnan i skärgården kring Mariehamn. 
03. Paddling i skärgården kring Mariehamn med inhyrda kajaker och professionell ledning. 
04. Seglats med galeasen Albanus i skärgården kring Mariehamn. 
05. Cykeltur till Bryggeri Stallhagen inklusive fabriksvisning, ölprovsmakning och lunch. 
06. Rundtur med buss och guide inkluderande besök på Ålands Sjöfartsmuseum och 

Museifartyget Pommern samt fabriksvisning och ölprovning hos Bryggeri Stallhagen. 
07. Golftävling 18 hål på Slottsbanan eller Kungsbanan hos Ålands Golfklubb i Kastelholm 

(förutsätter att deltagarna har ”grönt kort”). 
08. Scramble-golftävling på korthålsbanan Prinsessan i Kastelholm där även de som aldrig 

tidigare har hållit i en golfklubba får vara med och spela. 
09. Gevärs- och pistolskytte under sakkunnig ledning hos Ålands Sportskytteförening i Bredmo. 
10. Gocart-racing ”Alandia Grand Prix” på Ålands Motorklubbs bana i Vessingsboda. 
11. Curlingturnering i Vianorhallen I Eckerö. 

17.00 Bastu & pool i hotellets relaxavdelning mellan kl. 17-19.00. 
19.30 Skärgårdsmiddag med fiskförrätt + en öl eller ett glas vin, köttvarmrätt + ett glas vin, dessert + ett 

glas dessertvin samt kaffe med avec (husets konjak eller likör) på Restaurang Arken Garden eller på 
Restaurang Compagniet. 
Entré till kvälls- och nattlivet i samma byggnad som Hotell Arkipelag. 
Övernattning, natt-2 på Hotell Arkipelag. 

http://www.vikingline.se/hitta-resa/fartygen/ms-gabriella/fartygsfakta
http://www.tallink.com/fleet/cruise-vessels/silja-serenade
http://www.tallink.com/fleet/cruise-vessels/silja-serenade
http://www.tallink.com/fleet/cruise-vessels/silja-symphony
http://www.hotellarkipelag.ax/
http://www.rundbergsstugor.ax/fiskeguide-aland/
http://www.sunnan.ax/
http://www.paddelboden.com/
http://www.albanus.ax/
http://www.stallhagen.com/
http://www.sjofartsmuseum.ax/
http://www.pommern.ax/
http://www.pommern.ax/
http://www.stallhagen.com/
http://www.agk.ax/
http://www.agk.ax/
http://www.sportskytte.ax/
http://www.karting.ax/
http://www.curling.ax/
http://www.hotellarkipelag.ax/restauranger
http://www.hotellarkipelag.ax/restauranger


  

Dag 3  
 Frukost serveras i Restaurang Arkipelag. 

Tid för vila, shopping och egna strövtåg i Mariehamn. 
12.20 Avfärd med Williams Buss från Hotell Arkipelag till Berghamn. 
13.00 Ankomst till och incheckning i Eckerö Linjens terminal i Berghamn, Eckerö. 
13.30 Avresa från Berghamn till Grisslehamn med M/S Eckerö. 
13.30 Lunch – Eckerö Linjens berömda smörgåsbord inklusive ett glas vin eller en öl eller mineralvatten 

serveras i fartygets buffet-restaurang. 
Tillfälle till taxfreeshopping ombord i fartygets snabbköp. 

14.30 Ankomst till Eckerö Linjens terminal i Grisslehamn. 
14.45 Avfärd från Grisslehamn till Stockholm med Eckerö Linjens ordinära anslutningsbuss. 
16.25 Ankomst till Cityterminalen i Stockholm. 

 
Returresan från Åland tillbaka till Sverige kan enligt önskemål (och till samma paketpris) även ske med Viking 
Lines nya flaggskepp M/S Viking Glory som avgår från Viking Lines terminal i Mariehamns Västerhamn 
kl. 14.25 och som anländer till Tegelvikshamnen i Stockholm kl. 18.55! 
 
Observera att alla klockslag gäller lokal tid. När klockan är 12 i Sverige är hon 13 på Åland! 
 

Paketpriset för hela det ovanstående 
arrangemanget inklusive moms är (vid  
bokning av minst 10 resenärer)  

  
Per person   
i dubbelrum 

 
Per person 
i enkelrum  

 
 

- under perioden 02.05-14.07:    695 euro   815 euro  
- under perioden 14.07-13.08:                        
- under perioden 13.08-01.10: 
 

   795 euro 
   695 euro 
 

  995 euro 
  815 euro 

 

Välkommen med din bokning eller förfrågan. Ring eller mejla oss gärna! 
 

 

                                                         Ålands Turist & Konferens Ab 

                          Småholmavägen 160, AX-22120 MARIEHAMN, tel. +358 457 526 7087 

                                  henrik@turist-konferens.ax | www.turist-konferens.ax   
 

http://www.vikingline.se/hitta-resa/fartygen/viking-glory/

