
  

 
 
  
 
 
 
Kalastuspaketti Ahvenanmaa Basic 2023 
 
Kalastuspaketti sisältäen Viking Linen laivamatkat Turku-Ahvenanmaa-Turku, kolme mökkiyöpymistä 
Rundbergs Stugor -mökeissä Kungsössä, sekä omatoimiset kalastusretket Hammaruddan ahven-, hauki-, ja 
meritaimenrikkailla kalavesillä.  
 
Päivä 1  -    mikä tahansa päivä kalastussesongin aikana huhtikuun puolesta välistä lokakuulle 2023 
20.15 Lähtöselvitys Viking Linen terminaalin autolähtöselvityksessä Turussa.  
20.55 
20.55 

Lähtö Turusta Långnäsiin Viking Linen M/S Viking Gracella. 
Buffet-päivällinen sis. oluen/viinin/veden ja kahvin laivan Aurora-ravintolassa. 
Mahdollisuus tax-free-ostoksiin laivan hyvin varustetussa myymälässä. Voitte hankkia olutta ja 
muita herkkuja tulevia kalastusretkiä varten hyvään hintaan. 

                                   
Päivä 2  
01.05 
01.10 
02.00 

Saapuminen Långnäsin satamaan Lumparlandissa. 
Lähtö Långnäsista omalla autolla (noin 45 km) Rundbergin mökeille. 
Saapuminen ja sisäänkirjautuminen Rundbergs Stugor- mökkeihin Kungsössä, Jomalan kunnassa. 
Yöpyminen 4 tähden, 4 hengen itsepalvelumökissä. 
Aamiainen, jonka valmistatte itse mökin keittiössä mukana tuoduista elintarvikkeista (koskee kaikkia 
ruokailuja vierailun aikana). 

10.00 Koko päivän kalastusretki omatoimisesti Hammaruddan tunnetusti kalarikkailla vesillä, sis.:  
- Esittely ja päiväkohtainen info (missä ja mikä kala syö, mitä uistimia kannattaa käyttää jne). Infon  
  antaa mökki-isäntä ja niin ikään kalastusopas Ulf “Uffe” Rundberg, 
- reilu vene (tyyppiä Högarodd 470 tai vastaava) 15 hv perämoottorilla varustettuna sekä 10 litraa  
  bensaa, 
- pelastusliivit sekä 
- kalastuskortit heittokalastusta varten Suur-Hammaruddan kalastusalueella. 
Mökkikylän rantasauna on käytettävissänne maksutta. 
Toinen yöpyminen mökissä.                                     

  
Päivä 3  
 
 
 
 

Koko päivän kalastusretki omatoimisesti, järjestelyt samat kuin edellisenä päivänä, eli vene, 
perämoottori, pelastusliivit ja kalastuskortit sisältyvät. 
Rantasauna. 
Kolmas yöpyminen mökissä. 
 

Päivä 4 
 Myöhäinen herätys! 

Uloskirjautuminen mökistä klo 11. 
Mahdollisuus tutustua Maarianhaminaan (15 km Rundbergin mökeiltä). Visit Ålandin sivuilta löytyy 
paljon vinkkejä Maarianhaminan eri aktiviteeteista ja nähtävyyksistä. 

13.45 
14.25 
14.30 

Lähtöselvitys Viking Linen autolähtöselvityksessä Maarianhaminan länsisatamassa. 
Lähtö Maarianhaminasta Turkuun Viking Linen M/S Gracella. 
Buffet-päivällinen sis. oluen/viinin/veden ja kahvin laivan Aurora-ravintolassa. 

 Mahdollisuus ostoksiin “Shopping Worldissa” - Itämeren tyylikkäimmässä tax-free-myymälässä. 
19.50 Saapuminen Viking Linen Turun terminaaliin. 

 

http://www.vikingline.fi/valitse-matka/laivat/ms-viking-grace/
https://rundbergsstugor.ax/?lang=fi
https://rundbergsstugor.ax/mokit/?lang=fi
https://rundbergsstugor.ax/kalastusopassivu/?lang=fi
https://visitaland.com/fi/
https://www.vikingline.fi/merella/ostokset/helsinki-turku-tukholma-hinnasto


  

Pakettihinta per henkilö yllä olevista järjestelyistä sis. vuodevaatteet, pyyhkeet, palvelumaksut ja ALV:n:  
       ajalla  ajalla  ajalla 
       13.04.-18.06. 18.06.-13.08. 13.08.-29.10.
  

- kaksi henkilöä mökissä ja yksi kalastusvene:        425 euroa    475 euroa    425 euroa 
- kolme henkilöä mökissä ja yksi kalastusvene:            345 euroa    375 euroa    345 euroa 
- neljä henkilöä mökissä ja kaksi kalastusvenettä:      325 euroa    355 euroa     325 euroa   

 
Autopaikka M/S Viking Gracella maksaa 80-120 euroa per auto ja meno-paluumatka riippuen 
matkustusajankohdasta.  
 
Matkaohjelmaa voidaan muokata lukemattomin eri tavoin, esimerkiksi lisäämällä (lisämaksua vastaan): 
- lentomatkat Helsinki-Maarianhamina-Helsinki (lentoaika ainoastaan 50 min.) tai Turku-Maarianhamina-Turku, 
- taksikuljetukset Ahvenanmaalla, 
- lounastarjoilut Rundbergin venevajassa tai muita ruokajärjestelyjä ja 
- kalastusoppaan palvelut (mökki-isäntä ja kalastusopas Ulf “Uffe” Rundberg). 
    
 
Tervetuloa varaamaan tai kysymään lisää eri pakettivaihtoehdoista! Yhteystietomme löytyvät alta. 
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