
  

 
 
 
 
 
Kalastuspaketti Ahvenanmaa Pro 2023 
 
Kalastuspaketti sisältää laivamatkat Turku-Maarianhamina-Turku, kaksi yöpymistä 4 tähden Hotelli 
Arkipelagissa, koko päivän kalastusretken Maarianhaminan ahven- ja haukirikkailla vesillä yhdessä 
ammattitaitoisen kalastusoppaamme kanssa, kaikki tarvittavat kuljetukset Ahvenanmaalla sekä ruokailut. 
 
Päivä 1 - mikä tahansa päivä kalastussesongin aikana huhtikuusta lokakuulle 
20.15 Lähtöselvitys Viking Linen terminaalissaTurun satamassa. 
20.55 Lähtö Turusta Långnäsiin M/S Viking Gracella.  
20.55 Buffet-päivällinen sisältäen oluen/viinin/veden ja kahvin laivan Aurora-ravintolassa. 
  
Päivä 2  
01.05 
01.10 
01.40 
 
 
  
 

Saapuminen Långnäsin laivaterminaaliin (Lumparlandissa noin 30 km Maarianhaminasta). 
Lähtö Långnäsistä Maarianhaminaan bussilla tai taksilla. 
Saapuminen ja sisäänkirjautuminen 4 tähden  Hotell Arkipelagiin, Strandgatan 35, Maarianhaminan 
itäsatamassa. Yöpyminen tilavissa kahden tai yhden hengen huoneissa. Kaikissa huoneissa on 
parveke ja näkymä kaupungin keskustaan.  
Aamiainen tarjoillaan klo 7-10 Ravintola Arkipelagissa (lauantaisin ja sunnuntaisin klo 8-11). 
 
Koko päivän kalastusretki Maarianhaminan saaristossa sisältäen: 

          - Lähtö ja paluu Club Marinin laiturille aivan Hotelli Arkipelagin vieressä, 
         - turvallinen ja tukeva kalastusvene sekä ammattitaitoinen kapteeni/kalastusopas, 
         - kalastusvarusteet sekä lämpimät kelluntapuvut kaikille osallistujille, 
         - kalastuskortit, 
         - heittokalastusta Maarianhaminan parhailla kalavesillä (hauki, ahven ja meritaimen) 
         - retkilounas, kahvit ja kalastusryyppy. 
 

17.00 Sauna ja uima-allas käytössä hotellin rentoutumisosastolla. 
19.00 Kolmen ruokalajin illallinen sis. jääveden ja kahvin  Arken Garden - tai Compagniet-ravintolassa. 

Toinen yöpyminen Hotelli Arkipelagissa. 
 

Päivä 3  
 Aamiainen Arkipelagin ravintolassa klo 10 asti (lauantaisin ja sunnuntaisin klo 11 asti). 

Mahdollisuus tutustua Maarianhaminaan kävellen, tehdä ostoksia, käydä museoissa jne . 
13.45 Kuljetus Hotelli Arkipelagista Viking Linen Maarianhaminan terminaalille. 
13.55 
14.25 
14.30 
 
19.50 

Lähtöselvitys terminaalissa. 
Lähtö Maarianhaminasta Turkuun Viking Linen uudella lippulaivalla M/S Viking Glorylla. 
Buffet-päivällinen sisältäen oluen/viinin/veden ja kahvin laivan buffetravintolassa. 
Mahdollisuus ostoksiin “Shopping Worldissa” - Itämeren tyylikkäimmässä tax-free myymälässä. 
Saapuminen Viking Linen terminaaliin Turun satamassa. 

 
Pakettihinta varattaessa vähintään             Per henkilö           Per henkilö 
kolmelle hengelle                                            2 h. huoneessa     1 h. huoneessa            

   
 

- ajalla 01.04.-01.05.:  595 euroa 695 euroa   
- ajalla 01.05.-14.07.:  645 euroa 775 euroa  
- ajalla 14.07.-13.08.:  745 euroa 945 euroa 
- ajalla 13.08.-01.10.:  645 euroa 755 euroa 
- ajalla 01.10.-01.11.:  595 euroa 695 euroa  

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


  

Ohjelmaa/pakettia voidaan muokata lähes rajattomasti riippuen asiakkaan toiveista ja budjetista, esim.: 
- matka Ahvenanmaalle tai takaisin tapahtuu Finnairin lennolla  Helsingin ja Maarianhaminan välillä 

(lentoaika ainoastaan 50 min.) tai 
- paluumatka Viking Linen  M/S Gabriellalla klo 23.45 Maarianhaminasta ja saapuminen Helsinkiin 

seuraavana aamuna klo 10.10, tai Tallink Silja Linen M/S Silja Serenadella Maarianhaminasta klo 23.55 
ja saapuminen Helsinkiin seuraavana aamuna. 
 

Jos sinulla on kysyttävää tästä paketista tai haluat tehdä varauksen, lähetä meille sähköpostia tai soita!  
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