Alandica Kongress 2021
Det här är vårt kompletta paketerbjudande för alla stora sällskap upp till 600 personer som är
intresserade av att mötas mitt i Norden på vårt moderna och mångfunktionella Alandica kultur- &
kongresshus i Mariehamn!
Dag 1

15.00
16.00

valfritt datum under 2021!
Båtresa, valfri morgonavgång till Mariehamn med Viking Line eller Tallink Silja Line från Åbo,
Stockholm eller Kapellskär alternativt med Eckerö Linjen på sträckan Grisslehamn-Berghamn.
Brunch eller lunch inklusive öl/vin/vatten serveras ombord under resan till Åland.
Transfer från färjeterminalen i Mariehamns Västerhamn till valfritt Mariehamnshotell (Arkipelag,
Pommern, Park Alandia, Savoy, Adlon eller Cikada) eller till Kongress- & Kulturhuset Alandica.
Mötet inleds i en lämplig lokal i kultur- och kongresshuset Alandica (intill Hotell Arkipelag).
Eftermiddagskaffe med tilltugg serveras i foajén intill möteslokalen.
Tre rätters middag inkl. tre glas vin (alt. öl eller mineralvatten) och kaffe på Restaurang Arkipelag.
Övernattning i dubbelrum och/eller enkelrum på Hotell Arkipelag och/eller på grannhotellen
Pommern, Park Alandia, Savoy, Adlon & Cikada.

Dag 2
09.00
10.00
12.00
15.00
19.00

Frukost serveras mellan kl. 07-10.00 i respektive hotells restaurang.
Fortsatt möte på Alandica.
Förmiddagskaffe i Alandicas foajé.
Lunchbuffé inklusive isvatten & kaffe i Restaurang Arkipelag eller på Alandica
Eftermiddagskaffe med tilltugg i Alandicas foajé.
Tre rätters middag inkl. tre glas vin (alt. öl eller mineralvatten) och kaffe på Restaurang Arkipelag.
Övernattning, natt-2 på samma hotell som natten innan.

Dag 3
09.00
10.00
12.00

Frukost serveras i respektive hotells restaurang.
Fortsatt möte på Alandica.
Förmiddagskaffe i Alandicas foajé.
Lunchbuffé inklusive isvatten & kaffe i Restaurang Arkipelag eller på Alandica.
Transfer från Alandica till färjeterminalen i Mariehamns (eller Berghamn).
Returbåtresa, valfri eftermiddagsavgång till Åbo, Stockholm, Kapellskär eller Grisslehamn.
Middag/smörgåsbord inklusive måltidsdryck serveras ombord under resan.

Paketpriset för hela det ovanstående arrangemanget är inklusive moms, per person

-

i dubbelrum / enkelrum på Hotell Arkipelag:
i dubbelrum / enkelrum på Hotell Pommern:
i dubbelrum / enkelrum på Park Alandia Hotell:
i dubbelrum / enkelrum på Hotell Savoy:
i dubbelrum / enkelrum på Hotell Adlon:
i dubbelrum / enkelrum på Hotell Cikada:

under tiden
01.01-01.05
01.10-30.12
545 / 625
545 / 625
525 / 605
525 / 605
525 / 605
495 / 545

under tiden
01.05-19.07
01.08-01.10
575 / 685
575 / 685
555 / 665
555 / 665
555 / 665
515 / 585

under tiden
19.07-01.08
615 / 765
615 / 765
585 / 685
585 / 685
585 / 685
545 / 645

Beroende på kundens önskemål och budget kan paketet revideras på minst 1000 olika sätt, exempelvis så att
det förlängs till att omfatta fler dagar än tre,
resorna till/från Mariehamn görs med reguljärflyg från Helsingfors/Vanda, Åbo eller Stockholm/
Arlanda eller med charterflyg från valfri ort och/eller så att
programmet i Mariehamn görs mera omfattande genom att inkludera föreläsare, pausaktiviteter
och/eller kvällsunderhållning.
Exempel på pausaktiviteter & ungefärliga priser per person
Kryssning med M/S Sunnan i skärgården kring Mariehamn: 50-100 euro.
Seglats med galeasen Albanus i skärgården kring Mariehamn: 100 euro.
Paddling i skärgården kring Mariehamn med inhyrda kajaker & sakkunnig ledning: 100 euro.
Fiskeutfärd i den omtalat abborr- & gäddstinna skärgården kring Mariehamn - ett komplett
arrangemang med rejäla båtar, professionella fiskeguider, fiskeredskap och varma
flytoveraller till låns, fiskekortsavgifter, lunch, kaffe & fiskesup: 150-250 euro.
Golf hos Ålands Golfklubb i Kastelholm eller hos Eckerö Golf: 40-100 euro
Äventyrsgolf hos Ångbåtsbryggans Äventyrsgolf i M:hamns Österhamn: 10 euro.
Tennis utomhus i Mariehamns Idrottspark eller inomhus i ”Bollhalla”: 20 euro.
Gocart-racing Alandia Grand Prix på Ålands motorklubbs bana i Lemland: 75 euro.
Ölprovning hos Bryggeri Stallhagen i Grelsby: 35 euro.
Ålvados- & Applaudeprovning på stjärnkocken Michael Björklunds Restaurang Smakbyn
i Kastelholm: från 35 euro.
Skräddarsydd Ålandsrundtur med buss & lokalguide och besök exempelvis på
Ålands landskapsregering & Ålands Lagting i parlamentshuset Självstyrelsegården,
Ålands nya fantastiska Sjöfartsmuseum & museifartyget Pommern i Mariehamn: 50
Ålands Kulturhistoriska Museum & Ålands Konstmuseum samt Sjökvarteret och
hantverkshuset SALT i Mariehamns Österhamn samt Kastelholms slott,
Fängelsemuséet Vita björn, Jan Karlsgården & Bomarsunds fästning i landsbygdskommunen Sund och/eller Käringsunds fiskeläge, Post & Tullhuset samt
Ålands Jakt & Fiskemuseum i Eckerö: 30-100 euro.
Välkommen med din bokning eller förfrågan. Ring eller mejla oss gärna!
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