Arkipelag Gruppresa 2021
Ålandspaket omfattande Viking Line-båtresa Stockholm-Mariehamn-Stockholm, rundtur i Mariehamn,
övernattning på Hotell Arkipelag och ett komplett måltidsprogram.
Dag 1
07.00
07.45
11.30
14.10
14.15
16.00
19.30

valfri dag 2021, kunden väljer!
Incheckning hos gruppincheckningen i Viking Lines terminal i Tegelvikshamnen i Stockholm.
Avresa från Stockholm till Mariehamn med Viking Lines flaggskepp M/S Viking Grace.
Viking-buffet-lunch inklusive öl/vin/vatten & kaffe serveras i fartygets Restaurang Aurora.
Tillfälle till shopping i ”Shopping World”, Östersjöns elegantaste taxfree-butik.
Ankomst till Viking Lines terminal i Mariehamns Västerhamn.
Guidad bussrundtur "Mariehamn med omgivningar" och samtidigt transfer till hotellet.
Ankomst till 4-stjärniga Hotell Arkipelag i Mariehamns Österhamn och tillika centrum.
Fri entré till hotellets bastu- & poolavdelning för alla gäster mellan kl. 17-19.00.
Middag med förrätt, varmrätt, dessert, isvatten & kaffe på restaurang Arken Garden eller på
hotellets nya nyaste restaurang Compagniet.
Övernattning i dubbelrum och/eller enkelrum. Alla rum med balkong.

Dag 2

13.55
14.25
14.30
18.55

Frukost serveras mellan kl. 07-10.00 (lördagar & söndagar kl. 08-11.00 i Restaurang Arkipelag.
Tillfälle till museibesök, shopping och/eller egna strövtåg i Mariehamns centrum. På den officiella
turismportalen www.visitaland.com finns det gott om aktivitetstips. Vi rekommenderar ett besök på
Ålands fantastiska nya Sjöfartsmuseum & museifartyget Pommern.
Promenad (eller taxi) från hotellet till Viking Lines terminal.
Incheckning i Viking Lines terminal i Mariehamns Västerhamn.
Avresa från Mariehamn till Stockholm med M/S Amorella.
Viking-buffet-middag inklusive öl/vin/vatten och kaffe serveras i fartygets buffetrestaurang.
Tillfälle till taxfreeshopping ombord i fartygets affärer.
Ankomst till Viking Lines terminal i Stockholm.

Observera att alla klockslag gäller lokal tid. När klockan är 12 i Sverige är hon 13 på Åland!
Paketpriset för hela det ovanstående programmet
är vid bokning av minst 20 resenärer
under perioden 01.01-01.05 & 01.10-31.12:
under perioden 01.05-19.07 & 01.08-01.10:
under perioden 19.07-01.08:

Per vuxen i
dubbelrum
245 euro
260 euro
280 euro

Per vuxen i
enkelrum
286 euro
314 euro
354 euro

Per junior
i extrabädd
165 euro
165 euro
165 euro

Priset för en tilläggsnatt inklusive
frukost på Hotell Arkipelag är
under perioden 01.01-01.05 & 01.10-31.12:
under perioden 01.05-19.07 & 01.08-01.10:
under perioden 19.07-01.08:

Per vuxen i
dubbelrum
71 euro
85 euro
105 euro

Per vuxen i
enkelrum
112 euro
140 euro
180 euro

Per junior
i extrabädd
40 euro
40 euro
40 euro

Arrangemanget/paketet kan revideras på minst 1000 sätt. Beroende på resenärernas egna önskemål och
budget kan vi göra det hela mera omfattande genom att inkludera tilläggstjänster som exempelvis:
Besök hos Ålands landskapsregering & Ålands lagting i parlamentshuset Självstyrelsegården (precis
intill Hotell Arkipelag) där resenärerna får bekanta sig med Ålands autonomi, demilitarisering &
politiska system.
Besök på Ålands fantastiska nya Sjöfartsmuseum & museifartyget Pommern i M:hamns Västerhamn.
Besök på Ålands Kulturhistoriska museum & Ålands Konstmuseum i Mariehamns centrum.
Kryssning i skärgården kring Mariehamn med M/S Sunnan.
Paddling i skärgården kring Mariehamn med inhyrda kajaker och under professionell ledning.
Fiskeutfärd i den omtalat abborr- & gäddstinna skärgården kring Mariehamn.
Cykelutfärd runt Mariehamn på hyrcyklar.
Äventyrsgolf hos Ångbåtsbryggans Äventyrsgolf i Mariehamn Österhamn.
Golf på Ålands golfklubbs berömda banor i Kastelholm eller Eckerö Golf i Kyrkoby, Eckerö.
Ölprovning hos Bryggeri Stallhagen i Grelsby.
Ålvados- & Applaudeprovning på stjärnkocken Michael Björklunds restaurang Smakbyn i Kastelholm.
Båtresa till Åland kan, om kunden så önskar, också ske (i vissa fall mot pristillägg) med:
Viking Lines M/S Gabriella eller M/S Mariella kl. 16.30 från Stockholm ankomst till M:hamn kl. 23.40,
- Tallink Silja Line kl. 07.10 eller 17.00 från Stockholm till Mariehamn (ank. kl. 13.35 resp. kl. 23.45),
- valfri avgång med Viking Lines M/S Rosella från Kapellskär till Mariehamn (restid 2-2,5 t.) eller med
- valfri avgång med Eckerö Linjens M/S Eckerö från Grisslehamn till Berghamn (restid 2 timmar).
Returbåtresan från Åland tillbaka till Sverige kan, om så önskas, också ske (i vissa fall mot pristillägg) med:
- Viking Lines M/S Cinderella 09.00 från Mariehamn till Stockholm (ankomst 15.15),
- Tallink Silja Line 13.45 från Mariehamn till Stockholm (ankomst 18.15),
- valfri avgång med Viking Lines M/S Rosella Mariehamn till Kapellskär (restid 2 timmar) eller med
- valfri avgång med Eckerö Linjens M/S Eckerö från Berghamn till Grisslehamn (restid 2 timmar).
Har du frågor om det här eller något annat Ålandspaket för ditt sällskap har vi alla bra svar och lösningar.
Beställaren berättar hur hen vill ha det och vi bokar - så enkelt är det! Våra kontaktuppgifter följer nedan.
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