
 

 
 
 
 
 
Golfia Ahvenanmaan kaikilla kentillä 2023 
 
Golfpaketti sisältää laivamatkat Turku-Maarianhamina-Turku, kolme golfkierrosta varatuilla peliajoilla 
Eckerön kentällä, Kuninkaankentällä ja Linnankentällä sekä kahden hotelliyöpymisen. 
 
Päivä 1 - mikä tahansa asiakkaan valitsema päivä golfkauden 2023 aikana! 
08.00 Lähtöselvitys Viking Linen autolähtöselvityksessä Turun satamassa. 
08.45 Lähtö Turusta Maarianhaminaan Viking Linen uudella lippulaivalla M/S Viking Glorylla.  
14.10 Saapuminen Viking Linen terminaaliin Maarianhaminan länsisatamaan ja lähtö omalla autolla 

(tai taksilla) Eckerö Golfklubille (noin 25 kilometriä ja 25 minuutin ajoaika). 
14.45 Tulo ja sisäänkirjautuminen Eckerö Golfklubille, Kyrkobyssä, Eckerössä. 
15.30 Golf, 18 reikää Eckerön kentällä (peiliaika 4–4,5 tuntia). 
20.30 Saapuminen ja sisäänkirjautuminen 

- 4 tähden Hotelli Arkipelagiin (joissa kaikissa huoneissa on parveke), Strandgatan 35,  
Maarianhaminan Itäsatamassa aivan keskustassa tai   
- 4 tähden Park Alandia Hotelliin, Norra Esplanadgatan 3, Maarianhaminan sydämessä tai  
- 3 tähden Hotelli Cikadaan, Hamngatan 1, Maarianhaminan länsisataman   
  rauhallisessa kulmauksessa. 

 Yöpyminen kahden ja/tai yhden hengen huoneissa.   
 
Päivä 2  
 
09.00 
09.30 
10.30                     

Aamiainen tarjoillaan hotellin ravintolassa (klo. 07-10.00, lauantai ja sunnuntai klo. 08-10.30). 
Lähtö (omalla autolla tai taksilla) hotellista Ålands Golfklubille (noin 25 km ja 25 minuutin ajoaika). 
Tulo ja sisäänkirjautuminen Ålands Golf Klubille Kastelholmassa. 
Golf, 18 reikää Kuninkaankentällä (Kungsbanan). Arvioitu peliaika 4,5–5 tuntia. 
Toinen yöpyminen samassa hotellissa kuin edellisyönä. 

  
Päivä 3  
07.00 
07.30 
08.10                  

Aamiainen tarjoillaan hotellin ravintolassa (tai vastaanotossa). 
Lähtö (omalla autolla) hotellista Ålands Golfklubille. 
Golf 18 reikää uudella hienolla Linnankentällä (Slottsbanan), arvioitu peliaika 4,5–5 tuntia. 

 Golfin jälkeen suihku ja vaatteiden vaihto ÅGK:n palvelurakennuksessa. 
13.25 Lähtö ÅGK:sta Viking Linen terminaalille. 
13.55 Lähtöselvitys Viking Linen autolähtöselvityksessä Maarianhaminassa (viimeistään 30 minuuttia 

ennen lähtöä). 
14.25 Paluumatka Maarianhaminasta Turkuun M/S Viking Gracella. 
 Mahdollisuus ostoksiin "Shopping Worldissa" - Itämeren suurimmassa tax-free-myymälässä. 
19.50 Saapuminen Viking Linen terminaaliin Turkuun. 

 
Lisämaksusta pakettia voidaan muuttaa esimerkiksi seuraavasti:  

● Paketin kestoa voidaan jatkaa useammalla yöpymisellä ja golfkierroksella. 
● Laivamatka Turku-Maarianhamina-Turku voidaan tehdä myös Tallink Silja Linen lautoilla. 
● Laivamatka Turusta voidaan tehdä klo 20.55 lähtevällä Viking Linen M/S Viking Gracella, joka saapuu 

Långnäsiin (noin 30 km Maarianhaminasta) klo 01.05.   
● Paluumatka Maarianhaminasta voidaan tehdä Viking Linen yölaivalla M/S Gabriellalla lähtö klo. 23.45 

Maarianhaminasta Helsinkiin, jonne saapumisaika on seuraavana aamuna klo 10.10, tai Tallink Silja 
Linen yövuorolla Maarianhaminasta Helsinkiin. 

● Matka voidaan tehdä myös Finnairin lennoilla reitillä Helsinki-Maarianhamina-Helsinki (lentoaika 
ainoastaan 50 minuuttia). 

http://www.vikingline.fi/valitse-matka/laivat/ms-viking-glory/
http://www.eckerogolf.ax/fi
http://www.hotellarkipelag.ax/fi
http://www.parkalandia.com/fi
http://www.cikada.aland.fi/
http://www.agk.ax/fi
http://www.vikingline.fi/valitse-matka/laivat/ms-viking-grace
http://www.vikingline.fi/valitse-matka/laivat/ms-viking-grace/shopping-world
http://www.tallinksilja.fi/
http://www.vikingline.fi/valitse-matka/laivat/ms-gabriella
http://www.finnair.fi/


 

 
Koko ohjelman pakettihinta (sis. alv) per golfaaja on    

 
Hotell Arkipelagissa 
ajalla 28.04.–15.05. 

- 2 h. huoneessa / 1 h. huoneessa:                          320/540 euroa 
ajalla 15.05.–14.07. 

- 2 h. huoneessa / 1 h. huoneessa: 
ajalla 14.07.–13.08. 

460/580 euroa  

- 2 h. huoneessa / 1 h. huoneessa: 
ajalla 13.08.–01.10. 

- 2 h. huonessa / 1 h. huoneessa: 

525/765 euroa 
 
460/580 euroa 

 

ajalla 01.10.–15.10. 
- 2 h. huoneessa / 1 h. huoneessa: 405/490 euroa  

 
    Hotelli Arkipelagin ilmastoidussa ja merinäköala- 
    huoneissa yöpymiseen lisätään 15 euroa/hlö/yö 
    kahden hengen huoneessa ja 30 euroa/hlö/yö  
    yhden hengen huoneessa! 

  

   

Park Alandia Hotellissa 
ajalla 28.04–15.05 

- 2 h. huoneessa / 1 h. huoneessa:                                                            

 
 
380/495 euroa 

 

ajalla 15.05.–04.06.   
- 2 h. huoneessa / 1 h. huoneessa: 420/535 euroa  

ajalla 04.06.–02.07. 
- 2 h. huoneessa/ 1 h. huoneessa: 

 
425/550 euroa 

 

ajalla 02.07.–21.07.   
- 2 h. huoneessa / 1 h. huoneessa: 465/595 euroa  

ajalla 21.07.–30.07. 
- 2 h. huoneessa / 1 h. huoneessa: 

 
475/595 euroa 

 

ajalla 30.07.–20.08. 
- 2 h. huoneessa / 1 h. huoneessa: 465/585 euroa  

ajalla 20.08.–03.09. 
- 2 h. huoneessa / 1 h. huoneessa: 

 
435/550 euroa 

 

ajalla 03.09.–01.10. 
- 2 h. huoneessa / 1 h. huoneessa: 395/495 euroa 

 
 

Hotelli Cikadassa 
ajalla 28.04.–15.05. 

- 2 h. huoneessa / 1 h. huoneessa:                         

 
 

315/375 euroa 

 

ajalla 15.05.–01.06. 
        -      2 h. huoneessa / 1 h. huoneessa: 
ajalla 01.06.–16.06. 

- 2 h huoneessa / 1 h huoneessa: 
ajalla 16.06.–14.07. 

- 2 h. huoneessa / 1 h. huoneessa: 
ajalla 14.07.–06.08. 
       -      2 h. huoneessa / 1 h. huoneessa: 
ajalla 06.08.–20.08. 

- 2 h. huoneessa / 1 h. huoneessa: 
ajalla 20.08.–03.09. 

- 2 h. huoneessa / 1 h. huoneessa: 
ajalla 03.09.–15.10. 
       -      2 h. huoneessa / 1 h. huoneessa: 
        

 
355/415 euroa 
 
365/435 euroa 
 
380/445 euroa 
 
410/505 euroa 
 
380/445 euroa 
 
365/435 euroa 
 
355/415 euroa 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 



 

Autopaikka laivalla Turku-Maarianhamina-Turku varataan myös meidän kauttamme golfpaketin yhteydessä. 
Riippuen matkapäivistä autopaikan meno-paluu-hinta on 80–100 euroa per auto, kun auton pituus on 
maksimissaan 5 metriä ja korkeus maksimissaan 2,4 metriä. 
 
Asiakkaan toivomulsesta pakettia voidaan laajentaa lisäpalveluin. Henkilöille, jotka haluavat asua erittäin 
mukavasti, tarjoamme sviittejä kaikissa hotelleissa. Hotelli Arkipelagissa tarjoamme myös mahdollisuuden 
viettää yön superior-huoneissa, joissa on parveke, ilmastointi ja upea näkymä MSF:n vierassatamaan! 
 
Esimerkkejä ja noin-hintoja lisäpalveluista 

- Premium-aamiainen M/S Viking Glorylla matka-aamuna klo 08.30: 22 euroa per henkilö                                                
- Viking-buffet-lounas sisältäen oluen/viinin/veden ja kahvin M/S Viking Glorylla  

klo 12.00: 28 euroa per henkilö. 
 

 
- Taksi- tai bussikuljetus Maarianhaminasta Eckeröön tai Kastelholmaan: 10–40 euro per 

henkilö/suunta riippuen henkilömäärästä. 
 

 
- Lounas ÅGK:n ravintolassa sisältäen salaatin, päivän lämpimän ruoan, Stallhagen-oluen ja 

kahvin: 20 euroa per henkilö. 
 

 
- Golfauto (2 hengen sähköauto), vuokrahinta per auto ja 18 reikää: 55 euroa (40 euroa jos 

asiakkaalla on lääkärintodistus golfautoa varten) 
 

 
- Kolmen ruokalajin à la carte -illallinen sisältäen jääveden ja kahvin hotellin ravintolassa 

tai Maarianhaminan muissa ensiluokkaisissa ravintoloissa: 42–72 euroa per henkilö 
  

 
- Viking-buffet-päivällinen sisältäen oluen/viinin/veden & kahvin M/S Viking Gracen 

ravintola Aurorassa paluumatkapäivänä klo 14.30: 38 euroa per henkilö. 
 

 
- Päivähytti, A-seaside-double M/S Viking Glorylla ja/tai M/S Viking Gracella maksaa 

per suunta noin 70 euroa (koko hytin hinta). 
  

 
   

Maksun koko lopullisesta varauksesta haluamme 1–2 viikkoa ennen matkaa laskuamme vastaan, jonka 
lähetämme asiakkaalle sähköpostitse hyvissä ajoin etukäteen. 
 
Varausta varten tarvitsemme seuraavat tiedot: Nimet, syntymäajat sekä golftiedot (golf-ID) kaikilta 
matkustajilta, varaajan postiosoitteen (johon saamme lähettää laskumme), sähköpostiosoitteen, 
matkapuhelinnumeron ja auton/autojen rekisterinumerot. 
 
Jos sinulla on kysyttävää tästä paketista tai haluat tehdä varauksen, lähetä meille sähköpostia tai soita! 
Yhteystietomme löytyvät alta.  
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