
  

 
 
  
 
 
 
Fiskepaket Åland Basic 2023 
 
Fiskepaket inkluderande Viking Line-båtresa Åbo-Åland-Åbo, tre övernattningar i självhushållsstuga hos 
Rundbergs Stugor i Kungsö samt två dagars fiskeutfärd på egen hand i den omtalat abborr-, gädd- och 
havsöringsstinna Hammaruddaarkipelagen. 
 
Dag 1 – valfritt datum under sportfiskesäsongen från mitten av april till slutet av oktober 2023  
20.15 Incheckning hos bilincheckningen intill Viking Lines terminal i Åbo hamn.  
20.55 
20.55 

Avresa från Åbo mot Långnäs med Viking Lines M/S Viking Grace. 
Buffet-middag inklusive öl/vin/vatten & kaffe serveras ombord i Restaurang Aurora. 
Tillfälle till taxfreeshopping i fartygets välförsedda snabbköp. Här kan ni passa på och handla öl, vin 
och andra godsaker till bra pris till de kommande fiskeutfärderna. 

                                   
Dag 2  
01.05 
01.10 
02.00 

Ankomst till Långnäs färjhamn i Lumparland. 
Avfärd (ca 45 kilometer) med er egen bil från Långnäs till Rundbergs Stugor. 
Ankomst till och incheckning hos Rundbergs Stugor i Kungsö, Jomala. 
Övernattning i en 4-stjärning, 4-personers självhushållsstuga. 
Frukost (liksom alla andra måltider under vistelsen) tillreder ni er på egen hand i stugans kök och 
med de varor ni själva har med er. 

10.00 Heldags fiskeutfärd på egen hand i den omtalat fiskrika Hammaruddaskärgården inkluderande: 
- introduktion och dagsaktuell information om var det nappar och vilka drag som gäller av  
  stugvärden och tillika fiskeguiden Ulf ”Uffe” Rundberg, 
- rejäl båt (typ Höga rodd 470 eller motsvarande) med 15-hästars utombordsmotor och 10 liter 
  bensin, 
- flytvästar, 
- fiskekort gällande för spinnfiske på det stora Hammarudda-fiskeområdet. 
Kostnadsfri tillgång till anläggningens strandbastu. 
Övernattning, natt-2 i den aktuella stugan.                                     

  
Dag 3  
 
 
 
 

Heldags fiskeutfärd på egen hand, arrangemang som dagen innan – med båt, motor, flytvästar och 
fiskekort. 
Strandbastu. 
Övernattning, natt-3 i den aktuella stugan. 
 

Dag 4 
 Sovmorgon! 

Utcheckning från stugan kl. 11.00 
Tillfälle till att bekanta sig med Mariehamn (som ligger 15 km. från Rundbergs Stugor). På 
Ålands officiella turismportal www.visitaland.com finns det gott om tips om aktiviteter 
och attraktioner i Mariehamn. 

13.45 
14.25 
14.30 

Incheckning vid bilincheckningen intill Viking Lines terminal i Mariehamns Västerhamn. 
Avresa från Mariehamn till Åbo med M/S Viking Grace. 
Buffet-middag inklusive öl/vin/vatten och kaffe ombord i Restaurang Aurora. 

 Tillfälle till taxfreeshopping ombord i Östersjöns elegantaste snabbköp – Shopping World. 
19.50 Ankomst till Viking Lines terminal i Åbo. 

http://www.vikingline.fi/sv-fi/hitta-resa/vara-fartyg/ms-Viking-Grace
http://www.rundbergsstugor.ax/
http://www.rundbergstugor.ax/vara-stugor/
http://www.rundbergsstugor.ax/fiskeguide-aland/
http://www.visitaland.com/
http://www.vikingline.fi/sv-fi/hitta-resa/vara-fartyg/ms-Viking-Grace/shopping-world


  

 
Paketpriset per person för hela det ovanstående arrangemanget är inklusive sänglinne, handdukar, service 
och moms är: 
    under tiden under tiden under tiden 
    13.04-18.06 18.06-13.08 13.08-29.10
  

- om ni är två som delar på en stuga och en fiskebåt:    425 euro    475 euro    425 euro 
- om ni är tre som delar på en stuga och en fiskebåt:           345 euro    375 euro    345 euro 
- om ni är fyra som delar på en stuga och två fiskebåtar     325 euro    355 euro     325 euro   

 
Kostnaden för en bilplats ombord på M/S Viking Grace tillkommer paketpriset och är (beroende på 
resedatum) 80-120 euro per personbil och tur-retur-resa. 
 
Reseprogrammet i sig kan enligt önskemål och budget revideras på minst tusen olika sätt, exempelvis så att 
det (mot pristillägg) blir att inkludera: 
- flygresa mellan Helsingfors-Mariehamn-Helsingfors (flygtid endast 50 minuter) eller Åbo-Mariehamn-Åbo, 
- taxitransporter på Åland, 
- lunchserveringar i Rundbergs båthus eller andra måltidsarrangemang under vistelsen, 
- fiskeguidning av stugvärden och fiskeguiden Ulf ”Uffe” Rundberg. 
    

 

Välkommen med din bokning eller förfrågan. Våra kontaktuppgifter följer nedan. 
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