
  

 
 
 
 
 
 
 
Ryhmämatkapaketti - Ahvenanmaan parhaat palat 2023 
 
Kolmen päivän ryhmämatkapaketti sisältäen laivamatkat Turku-Maarianhamina-Turku Viking Linen 
lippulaivalla M/S Viking Glorylla & M/S Viking Gracella, kaksi yöpymistä valitussa hotellissa 
Maarianhaminassa, kiertoajelut sekä kaikki ateriat ruokajuomineen. 
 
Dag 1 - voi olla mikä tahansa päivä ajalla 1.5.-1.10.2023 
08.00 
08.30 

Ryhmälähtöselvitys Viking Linen terminaalissa Turun satamassa. 
Premium-aamiainen sis. lasillisen cavaa tarjoillaan M/S Viking Gloryn ravintola Kobbassa 

08.45 Lähtö Turusta Maarianhaminaan M/S Viking Glorylla. 
12.00 Buffetlounas sis. oluen/viinin/veden ja kahvin laivan ravintola Buffetissa. 
14.10 Saapuminen Viking Linen terminaaliin Maarianhaminan länsisatamaan.  
14.15 Opastettu kiertoajelu "Maarianhamina ympäristöineen", sis. tutustumisen Ahvenanmaan 

Merenkulkumuseoon & Museolaiva Pommerniin ja samalla kuljetus valitsemallenne hotellille. 
16.30 Sisäänkirjautuminen valitsemaanne hotelliin:  

- 4 tähden Hotelli Arkipelagiin Maarianhaminan itäsatamassa, aivan keskustassa. 
- 4 tähden Park Alandia Hotelliin, Maarianhaminan keskustassa, tai 
- 3 tähden Hotelli Cikadaan, joka sijaitsee rauhallisella paikalla Maarianhaminan länsisatamassa. 

19.30 A la carte -päivällinen sisältäen kala-alkuruoan, lihapääruoan, jälkiruoan, kaksi lasillista viiniä tai 
olutta ja kahvin hotellin ravintolassa. 

 Yöpyminen kahden hengen ja/tai yhden hengen standard-huoneissa (Hotelli Arkipelagissa huoneet 
ovat erityisen tilavia ja parvekkeellisia). 

 
Päivä 2  
 
09.00 
 
 
 
19.00 
19.30 
 
 
22.00 

Aamiainen tarjoillaan hotellin ravintolassa, arkisin klo 7-10 ja lauantaisin & sunnuntaisin klo 8-10.30. 
Maaseutukiertoajelu bussilla paikallisoppaan johdolla sis. muun muassa: 
- Tutustumisen Kastelholman linnaan ja  vankilamuseo Vita Björniin, 
- käynnin  Bomarsundin linnoitusraunioilla ja sen uudessa vierailukeskuksessa. 
- panimoesittelyn, olutmaistajaiset ja lounaan Stallhagenin panimossa Grelsbyssä. 
Kuljetus hotellilta Smakbyhyn Kastelholmaan. 
Päivällinen, sis. alkuruoan, kalaa pääruoaksi, jälkiruoan sekä viinipaketin (3 lasia hyvää viiniä tai 
olutta) sekä kahvin Ravintola Smakbyssä, jonka ravintoloitsijana toimii Michael Björklund, entinen 
“Vuoden Kokki” niin Ruotsissa kuin Suomessa.   
Paluukuljetus Smakbystä hotellille. 
Yöpyminen samassa hotellissa kuin edellisenä yönä. 
 

Päivä 3  
 
 
13.40 
13.50 

Aamiainen tarjoillaan hotellin ravintolassa. 
Mahdollisuus levätä, kävellä tai tutustua Maarianhaminan kauppoihin tai vaikkapa museoihin. 
Kuljetus hotellilta Viking Linen terminaaliin. 
Lähtöselvitys Viking Linen terminaalissa Maarianhaminan länsisatamassa. 

14.25 Lähtö Maarianhaminasta Turkuun Viking Linen M/S Viking Gracella. 
14.30 Buffetpäivällinen sis. oluen/viinin/veden ja kahvin laivan Aurora-ravintolassa. 

Mahdollisuus ostoksiin Itämeren tyylikkäimmässä ”Shopping World” -taxfreemyymälässä. 
19.50 Saapuminen Viking Linen Turun terminaaliin. 

http://www.vikingline.fi/valitse-matka/laivat/ms-viking-glory/
https://sjofartsmuseum.ax/fi/
https://sjofartsmuseum.ax/fi/
https://www.pommern.ax/fi/suunnittele-vierailusi/
http://www.hotellarkipelag.ax/fi
https://www.parkalandia.com/fi
http://www.cikada.aland.fi/
https://www.museum.ax/vara-museer-och-sevardheter/kastelholms-slott
https://www2.visitaland.com/fi/tehtava/1137332/kruununvankila-vita-bj%C3%B6rn/showdetails
https://www2.visitaland.com/fi/tehtava/1137279/bomarsundin-rauniot/showdetails
https://www.stallhagen.com/fi/panimokierros-oppaalla-ja-maistajaiset/
https://smakbyn.ax/fi/ravintola/
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


  

 
Pakettihinta koko yllä olevasta pakettimatkasta 
(ryhmässä vähintään 20 matkustajaa)  
 

Per aikuinen  
2 h huoneessa 

  Per aikuinen  
1 h huoneessa 

Per lapsi 
lisävuoteessa 

yöpyminen Hotelli Arkipelagissa 
- ajalla 01.05.-14.07.: 

      
      695 euroa 

 
815 euroa 

   
 348 euroa 

- ajalla 14.07.-13.08.:       755 euroa 935 euroa  378 euroa 
- ajalla 13.08.-01.10.: 

                      
      695 euroa 
       

815 euroa 
 

 348 euroa 
   

yöpyminen Park Alandia Hotellissa 
- ajalla 01.05.-05.06.: 
- ajalla 05.06.-03.07.: 
- ajalla 03.07.-21.07.: 
- ajalla 21.07.-31.07.: 
- ajalla 31.07.-21.08.: 
- ajalla 21.08.-01.09.: 
- ajalla 01.09.-01.10.: 

 
yöpyminen Hotell Cikadassa 

- ajalla 01.05.-01.06.: 
- ajalla 01.06.-17.06.: 
- ajalla 17.06.-14.07.: 
- ajalla 14.07.-07.08.: 
- ajalla 07.08.-21.08.: 
- ajalla 21.08.-01.09.: 
- ajalla 01.09.-01.10.: 

 
630 euroa 
650 euroa 
670 euroa 
685 euroa   
670 euroa 
650 euroa  
630 euroa 

 
 

575 euroa 
585 euroa 
595 euroa 
625 euroa 
595 euroa 
585 euroa 
575 euroa             

       
      735 euroa  
      775 euroa 
      795 euroa 
      815 euroa 
      795 euroa 
      775 euroa 
      735 euroa 
 
 
     635 euroa 
     650 euroa 
     660 euroa 
     715 euroa 
     660 euroa 
     650 euroa 
     635 euroa 

  
 315 euroa 
 325 euroa 
 335 euroa 
 343 euroa 
 335 euroa 
 325 euroa 
 315 euroa 
 
 
288 euroa 
293 euroa 
298 euroa 
313 euroa 
298 euroa 
293 euroa 
288 euroa 

    
Ohjelmaa voi muuttaa lähes rajattomasti. Riippuen matkustajien omista toiveista ja budjetista voimme tehdä 
matkaohjelmasta vaatimattomamman ja edullisemman tai laajemman lisäämällä eri aktiviteetteja , kuten 
esimerkiksi:  
- Tutustuminen Ahvenanmaan maakuntahallitukseen ja Ahvenanmaan maakuntapäiviin 
itsehallintorakennuksessa (aivan Hotelli Arkipelagin vieressä). Käynnin yhteydessä matkustajat saavat tutustua 
Ahvenanmaan itsehallintoon, demilitarisointiin ja poliittiseen järjestelmään, 
- tutustuminen  Ahvenanmaan kulttuurihistorialliseen museoon ja Ahvenanmaan taidemuseoon 
Maarianhaminan keskustassa, 
- risteily M/S Sunnanilla saaristossa Maarianhaminan edustalla, 
-melontaa Maarianhaminan ympäristössä ammattilaisopppaiden johdolla vuokrakajakeilla, 
- kalastusretki Maarianhaminan tunnetusti ahven-ja haukirikkailla vesillä, 
-pyöräretki vuokrapyörillä Maarianhaminan ympäri, 
- seikkailugolfia Ångbåtsbrygganin seikkailugolfradalla Maarianhaminan itäsatamassa ja/tai 
- golfia  Ålands golfklubin tunnetuilla kentillä Kastelholmassa tai Eckerön golfkentällä Kyrkobyssä. 
 
Matkan Ahvenanmaalle voimme myös asiakkaan toiveesta varata: 
- Viking Linen lippulaivalla M/S Viking Gracella  klo 20.55 Turusta Långnäsiin (saapuminen klo 01.05), 
- Finnairin lennolla Helsinki/Vantaalta Maarianhaminaan (lentoaika ainoastaan 50 minuuttia). 
 
Paluumatkan Ahvenanmaalta voimme myös toivottaessa varata (lisämaksua vastaan): 
- Tallink Silja Linella Maarianhaminasta klo 13.45 Turkuun (saapuminen klo 19.15), 
- Viking Linen ja/tai Tallink Silja Linen yölaivalla Maarianhaminasta Helsinkiin tai 
- Finnairin lennolla Maarianhaminasta Helsinki/Vantaalle. 

 
Tervetuloa varaamaan! Soita tai lähetä sähköpostia niin kerromme lisää! 

 

                                                             Ålands Turist & Konferens Ab 

   Småholmavägen 160, 22120 Mariehamn | Puh. +358 457 526 7 

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

https://www2.visitaland.com/fi/tehtava/1483825/ahvenanmaan-kulttuurihistoriallinen-museo-ja-ahvenanmaan-tai/showdetails
http://www.sunnan.ax/
http://www.paddelboden.com/
https://www.rono.ax/fi
http://www.bryggan.ax/
http://www.agk.ax/
http://www.eckerogolf.ax/
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
http://www.finnair.fi/
http://www.tallinksilja.fi/
http://www.tallinksilja.fi/
http://www.tallinksilja.fi/
http://www.finnair.fi/
http://www.finnair.fi/

