
 

 
 
 
 
 
Golf-Åland All in One 2023 
 
Ålandspaket inkluderande båtresa Åbo-Mariehamn-Åbo, en eller två hotellövernattningar samt två eller tre 
golfrundor med bokade starttider på Kungsbanan och Slottsbanan hos Ålands Golfklubb i Kastelholm. 
 
Dag 1 – valfri dag/datum under golfsäsongen 2023 
08.00 Incheckning vid bilincheckningen intill Viking Lines terminal i Åbo. 
08.45 Avresa från Åbo mot Mariehamn med Viking Lines nya flaggskepp M/S Viking Glory. 
14.10 Ankomst till Viking Lines terminal i Mariehamns Västerhamn. 
14.15 Avfärd med er egen bil (eller taxi mot tilläggskostnad) från färjeterminalen till Ålands Golfklubb i 

Kastelholm (25 kilometer och lika många minuters körtid). 
14.45 Ankomst till och snabbincheckning hos Ålands Golfklubb (ÅGK) i Kastelholm. 

Tid för träning på ÅGK:s utmärkta övningsområden. 
15.30 Golf, 18 hål på den gamla goda Kungsbanan med utslagstid cirka kl. 15.30 och beräknad speltid 

max 5 timmar. 
20.30 Ankomst till och snabbincheckning på något av de nedanstående hotellen i Mariehamn (cirka 25 

kilometer och lika många minuters körtid från Ålands Golfklubb): 
- 4-stjärniga Hotell Arkipelag på Strandgatan 35 i Mariehamns Österhamn och tillika centrum 
  (där alla rum är extra stora och har balkong), 
- 4-stjärniga Park Alandia Hotell på Norra Esplanadgatan 3 i hjärtat av Mariehamn, 
- 3-stjärniga Hotel Cikada som ligger på Hamngatan 1 i ett lugnt hörn av Mariehamns Västerhamn. 
Övernattning i dubbelrum eller enkelrum. 

Dag 2  
07.00 Frukost serveras dagligen i hotellets restaurang (serveras i regel mellan kl. 07-10.00). 
08-tiden Golf, 18 hål på den nya fantastiska Slottsbanan hos Ålands Golfklubb i Kastelholm med utslag  

kl. 08-tiden och beräknad speltid 4,5 max 5 timmar. 
 
13.25               

Bastu, dusch och omklädning i ÅGK:s relaxavdelning efter golfspelet. 
Avfärd från ÅGK mot Viking Lines terminal i Mariehamn. 

13.55 Incheckning hos Viking Lines bilincheckningen i Mariehamns Västerhamn (senast 30 minuter innan 
färjans avgång). 

14.25 Avresa från Mariehamn till Åbo med M/S Viking Grace. 
 Tillfälle till shopping ombord i fartygets stora eleganta taxfreebutik ”Shopping World”. 
19.55 Ankomst till Viking Lines terminal i Åbo. 

 
För de som vill spela tre golfrundor (två rundor på Slottsbanan, en runda på Kungsbanan) och övernatta två 
nätter erbjuder vi vårt 3-dagars paket där programmet på utresedagen och returresedagen är som ovan och 
där mellandagens program omfattar frukost + golf 18 hål + hotellövernattning. 
 
Paketet kan (mot pristillägg) modifieras på minst tusen olika sätt, exempelvis så att: 

- antalet golfrundor och/eller hotellövernattningar utökas, 
- båtresan Åbo-Mariehamn-Åbo görs med Tallink Silja Line i stället för Viking Line, 
- båtresan från Åbo görs kl. 20.55 med M/S Viking Grace med ankomst till Långnäs (30 km från 

Mariehamn) kl. 01.05, 
- returbåtresan från Mariehamn sker kl. 23.45 med Viking Lines M/S Gabriella med ankomst till 

Helsingfors följande förmiddag kl. 10.10 – alternativt med Tallink Silja Lines M/S Silja Serenade eller 
M/S Silja Symphony från Mariehamn med ankomst till Helsingfors kl. 10.00, 

- resan till och/eller från Åland sker med någon av Finnairs reguljära flighter på rutten Helsingfors-
Mariehamn-Helsingfors (flygtid endast 50 minuter) och så att vi ordnar alla behövliga transporter 
under vistelsetiden på Åland. 
 

http://www.vikingline.ax/hitta-resa/vara-fartyg/viking-glory/
http://www.agk.ax/
http://www.hotellarkipelag.ax/
http://www.parkalandia.com/
http://www.cikada.aland.fi/
http://www.vikingline.fi/sv-fi/hitta-resa/vara-fartyg/ms-viking-grace/
http://www.vikingline.fi/sv-fi/hitta-resa/vara-fartyg/ms-viking-grace/shopping-world/
http://www.tallinksilja.fi/
http://www.vikingline.fi/sv-fi/hitta-resa/vara-fartyg/ms-gabriella/
http://www.tallink.com/silja-serenade-siljaline-cruise-ship
http://www.en.tallink.com/silja-symphony-siljaline-cruise-ship
http://www.finnair.fi/


 

Paketpriset för hela det 
ovanstående arrangemanget 

Båtresa tur-retur + 
2 golfrundor + 

Båtresa tur-retur + 
3 golfrundor + 

är per golfare: 1 övernattning 2 övernattningar 

   

med övernattning på Hotell Arkipelag 
under perioden 28.04-15.05 

- i dubbelrum/enkelrum: 
under perioden 15.05-14.07 

 
 
285/345 euro 

 
 

455/575 euro 

- i dubbelrum/enkelrum: 325/385 euro 480/600 euro 
under perioden 14.07-13.08 
        -       i dubbelrum/enkelrum: 
under perioden 13.08-01.10 
        -       i dubbelrum/enkelrum: 
under perioden 01.10-15.10 

 
360/480 euro 
 
325/385 euro 
 

 
545/785 euro 
 
480/600 euro 
 

- i dubbelrum/enkelrum: 
 
För övernattning i rum med air-condition och havs- 
utsikt på Arkipelag tillkommer 15 € per person/natt 
i dubbelrum och 30 € per person/natt i enkelrum! 
 

300/340 euro 
 

435/520 euro 
 

med övernattning på Park Alandia Hotell 
under perioden 28.04-15.05 

- i dubbelrum/enkelrum: 

 
 

265/325 euro 

 
 

415/530 euro 

under perioden 15.05-04.06 
- i dubbelrum/enkelrum: 

under perioden 04.06-02.07 
305/365 euro 440/555 euro 

- i dubbelrum/enkelrum: 315/380 euro 455/570 euro 
under perioden 02.07-21.07 

- i dubbelrum/enkelrum: 330/400 euro 485/605 euro 
under perioden 21.07-30.07 
        -       i dubbelrum/enkelrum: 

 
335/405 euro 

 
495/615 euro 

under perioden 30.07-20.08 
- i dubbelrum/enkelrum: 

under perioden 20.08-03.09 
- i dubbelrum/enkelrum: 

under perioden 03.09-01.10 

330/400 euro 
 
315/380 euro 
 

485/605 euro 
 
455/570 euro 

- i dubbelrum/enkelrum: 
under perioden 01.10-15.10 

305/365 euro 
 

440/555 euro 
 

- i dubbelrum/enkelrum:                                            290/340 euro                           415/515 euro                                                                         
   

med övernattning på Hotell Cikada 
under perioden 28.04-15.05 

- i dubbelrum/enkelrum: 

 
 

230/260 euro 

 
 

350/410 euro 

under perioden 15.05-01.06  
- i dubbelrum/enkelrum: 270/300 euro 375/435 euro 

under perioden 01.06-16.06   
- i dubbelrum/enkelrum: 275/310 euro 385/455 euro 

under perioden 16.06-14.07   
- i dubbelrum/enkelrum: 

under perioden 14.07-06.08 
        -      i dubbelrum/enkelrum: 
under perioden 06.08-20.08 

- i dubbelrum/enkelrum: 
under perioden 20.08-03.09 

- i dubbelrum/enkelrum: 
under perioden 03.09-15.10 

- i dubbelrum/enkelrum: 

285/320 euro 
 
305/350 euro 
 
285/320 euro 
 
275/310 euro 
 
270/300 euro 

400/465 euro 
 
430/525 euro 
 
400/460 euro 
 
385/455 euro 
 
375/435 euro 



 

                                                                                                        
Den kostnad som tillkommer för den eller de behövliga bilplatserna Åbo-Mariehamn-Åbo ombord på de 
aktuella fartygen är beroende på resedatum. Tilläggskostnad 80-100 euro per bil (max 5 meter lång och max 
2,4 meter hög personbil) och tur-retur-resa. 
 
För resenärer som vill övernatta extra komfortabelt erbjuder vi sviter på alla hotell. På Hotell Arkipelag 
erbjuder vi också möjligheten till att övernatta i superiorrum med balkong, air-condition och strålande utsikt 
mot MSF-marinan. 
 
För de som vill bo i närheten av Ålands Golfklubb erbjuder vi också paket med övernattning hos Kastelholms 
Gästhem & Stugor (cirka 2 kilometer från ÅGK:s klubbhus) och hos Klingbergs Stugor (som ligger några hundra 
meter från Kungsbanans 13:de tee). 
 
För juniorer (under 23 år) har vi alltid extra förmånliga paket där greenfeepriset är kraftigt rabatterad! 
 
Exempel på tilläggstjänster & ungefärliga priser per person 
- Premiumfrukost ombord på M/S Glory vid avgången från Åbo: 22 euro                                                                          
- Viking-buffet-lunch inklusive öl/vin/vatten och kaffe ombord på M/S Glory kl. 12.00: 28 euro                                                                                       

 

- Transfer, Mariehamn-Kastelholm tur-retur, beroende på resenärsantal: 20-70 euro  
 

- Lunch med sallad, valfri varmrätt från dagens lunchmeny, en Stallhagenöl samt kaffe i Ålands 
  Golfklubbs restaurang: 20 euro  

 
    

- Golfbil (ordinär 2-personers elbil), hyrespris per bil och 18-håls runda: 55 euro (40 euro för 
de som har läkarintyg för golfbil)   

  
 

- Tre rätters á la carte-middag inklusive isvatten och kaffe i hotellets restaurang eller på 
någon av de övriga förstklassiga krogarna i Mariehamn: 42-72 euro 
- Viking-buffet-middag inklusive öl/vin/vatten och kaffe i Restaurang Aurora ombord på M/S 
  Viking Grace vid avgången från Mariehamn: 38 euro 
  

  

 
Om du frågor eller vill "slå till" med en bokning är det bara att mejla henrik@turist-konferens.ax eller ringa 
+358 457 526 7087.  
 
Betalningen för hela den slutliga bokningen är beroende av arrangemangets omfattning och antalet 
deltagare och sker 1-2 veckor innan avresan. Vi mejlar en faktura till resebeställaren. 
 
För att vi ska kunna göra en fullständig bokning behöver vi ha namn och födelsedatum på alla resenärer samt 
beställarens fullständiga adress, e-postadress och mobilnummer. I god tid innan resan behöver vi också ha 
registreringsnumret på den eller de bilar som ska resa med på färjan till/från Mariehamn.                                        
 
Mer detaljerad information om Ålands Golfklubb hittar du på www.agk.ax och allmän information om Åland får 
du genom att besöka Ålands officiella turismportal www.visitaland.com. 
 

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

                                                            Ålands Turist & Konferens Ab 

   Strandgatan 35, AX-22100 Mariehamn | Telefon +358 457 526 7087 

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

mailto:henrik@turist-konferens.ax
http://www.agk.ax/
http://www.visitaland.com/

