
  

 
 
 
 
 
Fiskepaket Arkipelag Pro 2023 
 
Fiskepaket inkluderade Viking Line-båtresa Stockholm-Mariehamn-Stockholm eller/valfritt Eckerö Linjen 
buss- och båtresa Stockholm-Grisslehamn-Berghamn-Mariehamn-Berghamn-Grisslehamn-Stockholm, 
heldags fiskeutfärd med rejäl båt och professionell kapten/fiskeguide i den omtalat abborr- och gäddstinna 
skärgården kring Mariehamn, två övernattningar på 4-stjärniga Hotell Arkipelag och ett komplett 
måltidsprogram. 
 
Dag 1 – valfritt datum under sportfiskesäsongen från april till oktober 2023 
  Valfri båtresa (personbiljett samt buffet-middag): 

kl. 16.30-23.45 från Stockholm/Tegelvikshamnen till Mariehamn m. Viking Lines M/S Gabriella, el. 
kl. 15.00-18.00 från Grisslehamn till Berghamn med Eckerö Linjens M/S Eckerö + anslutningsbuss  
      kl. 12.30-14.30 från Stockholm/Cityterminalen till Grisslehamn + anslutningsbuss kl. 18.15-18.50  
      från Berghamn till Mariehamn, eller 
kl. 20.00-23.00 från Grisslehamn till Berghamn med M/S Eckerö + anslutningsbuss kl. 17.30-19.30     
      från Cityterminalen i Stockholm till Grisslehamn + anslutningsbuss kl. 23.15-23.45 från Berghamn  
      till Mariehamn. 
Övernattning i dubbelrum och/eller enkelrum på 4-stjärniga Hotell Arkipelag i Mariehamns 
Österhamn och tillika centrum. Alla rum med balkong och utsikt mot stadens centrum. 

  
Dag 2  
 Frukost serveras i Restaurang Arkipelag dagligen mellan kl. 07-10 (lördagar och söndagar kl. 08-11). 
10.00 Komplett fiskeutfärd i skärgården kring Mariehamn inkluderande: 

         - start och stopp vid Club Marin-bryggan intill Hotell Arkipelag, 
         - rejäl båt med professionell förare/fiskeguide, 
         - fiskeutrustning samt varma flytoveraller till låns för samtliga deltagare, 
         - fiskekortsavgifter, 
         - fiske efter gädda, abborre och/eller laxöring på bästa möjliga vattenområden i skärgården 
           kring Mariehamn, 
         - lunchkorg, kaffeserveringar och fiskesup. 

17.00 Bastu och pool i hotellets relaxavdelning (fri entré för alla hotellgäster mellan kl. 17-19.00) 
19.30 3-rätters valfri à la carte-middag inklusive isvatten och kaffe i hotellets restaurang Arken Garden 

eller Compagniet. 
Övernattning, natt-2 på Hotell Arkipelag. 
 

Dag 3  
 Frukost serveras i Restaurang Arkipelag. 
 Transfer med buss eller taxi till Viking Lines eller Eckerö Linjens färjeterminal. 

Valfri returbåtresa (personbiljett samt buffet-lunch): 
kl. 08.00-09.00 från Berghamn till Grisslehamn med M/S Eckerö + anslutningsbuss kl. 07-07.30 
      från Mariehamn till Berghamn + anslutningsbuss kl. 09.15-11.15 från Grisslehamn till  
      Cityterminalen i Stockholm eller 
kl. 13.30-14.30 från Berghamn till Grisslehamn med M/S Eckerö + anslutningsbuss kl. 12.20-13.00   
     från Mariehamn till Berghamn + anslutningsbuss kl. 14.45-16.45 från Grisslehamn till  
     Cityterminalen i Stockholm eller 
kl. 14.25-18.55 från Mariehamn till Stockholm med Viking Lines nya flaggskepp M/S Viking Glory. 
 

Observera att alla klockslag gäller lokal tid. När klockan är 12 i Sverige är hon 13 på Åland! 

http://www.vikingline.se/hitta-resa/fartygen/ms-gabriella/
http://www.eckerolinjen.se/turlista
http://www.hotellarkipelag.ax/
http://www.rundbergsstugor.ax/fiskeguide-aland
http://www.hotellarkipelag.ax/restauranger
http://www.hotellarkipelag.ax/restauranger
http://www.vikingline.se/hitta-resa/fartygen/viking-glory/


  

 
Paketpriset för hela resan är (vid 
bokning av minst tre resenärer): 

Per person         Per person 
i dubbelrum       i enkelrum 

- under perioden 01.04-01.05:  595 euro 695 euro 
- under perioden 01.05-14.07:  645 euro 775 euro 
- under perioden 14.07-13.08:  745 euro 945 euro 
- under perioden 13.08-01.10:  645 euro 775 euro 
- under perioden 01.10-01.11:  595 euro 695 euro 

  
Det är möjligt att boka plats för egen bil på färjan till och från Åland. Då tillkommer ett pristillägg som 
varierar beroende resrutt och datum, från 36 till 140 euro per personbil och tur-returresa. 
 

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