Arkipelag Kalaspaket 2021
Ålandspaket omfattande Viking Line-båtresa Åbo-Mariehamn-Åbo med premiumfrukost & buffetmiddag
ombord samt kalasmiddag och övernattning på Hotell Arkipelag i Mariehamn.
Dag 1
08.00
08.30
08.45
14.10
14.15
14.25
14.30
17.00
19.30

valfri datum 2021.
Incheckning i Viking Lines terminal i Åbo.
Premiumfrukost inklusive ett glas mousserande vin i Food Garden-restaurangen ombord på M/S
Amorella.
Avresa från Åbo mot Mariehamn med M/S Amorella.
Ankomst till Viking Lines terminal i Mariehamns Västerhamn.
Transfer från Viking Lines terminal till Hotell Arkipelag med förbeställda och förbetalda taxibilar.
Ankomst till och incheckning på 4-stjärniga Hotell Arkipelag på Strandgatan 35 i Mariehamns
Österhamn och tillika centrum.
Möjlighet till egna strövtåg och shopping i Mariehamns centrum. På Ålands officiella turismportal
www.visitaland.com finns det många aktivitets- & shoppingtips att välja mellan.
Bastu & pool i hotellets relaxavdelning (fri entré för alla hotellgäster mellan kl. 17-19.00).
Födelsedagsmiddag med förrätt, varmrätt, dessert, isvatten & kaffe i Restaurangen Arken Garden
eller Restaurang Compagniet.
Övernattning i dubbelrum och/eller enkelrum (alla rum med balkong).

Dag 2

13.30
13.55
14.25
15.00
19.50

Frukost serveras mellan kl. 07-10 (lördagar & söndagar mellan kl. 08-11) i Restaurang Arkipelag.
Tid för vila, promenader, shopping eller andra aktiviteter i Mariehamns eller på den åländska
landsbygden. Vi rekommenderar ett besök på Ålands nya fantastiska sjöfartsmuseum &
museifartyget Pommern i Mariehamn Västerhamn.
Promenad (eller taxi) från Hotell Arkipelag till Viking Lines terminal.
Incheckning i Viking Lines terminal i Mariehamns Västerhamn.
Avresa från Mariehamn till Åbo med Viking Lines flaggskepp M/S Viking Grace.
Viking Buffet-lunch inklusive öl/vin/mineralvatten/läsk & kaffe ombord i Restaurang Aurora.
Tillfälle till shopping i ”Shopping World”, Östersjöns elegantaste tax-free-butik.
Ankomst till Viking Lines terminal i Åbo.

Paketpriset för hela det ovanstående
arrangemanget är
- under tiden 01.01-01.05 & 01.10-31.12
- under tiden 01.05-19.07 & 01.08-01.10:
- under tiden 19.07-01.08:

Per vuxen i
dubbelrum
220 euro
235 euro
255 euro

Per vuxen
enkelrum
260 euro
290 euro
330 euro

Per junior i
extrabädd
165 euro
165 euro
165 euro

Arrangemanget kan revideras på minst 1000 olika sätt beroende på önskemål och budget. Vill du boka ett mera
omfattande paket för ditt sällskap erbjuder vi bland annat de följande tilläggstjänsterna.

Tilläggstjänster (bokas samtidigt som grundpaket), euro-cirkapriser per person
- Vinpaket i samband med födelsedagsmiddagen:
- Rundturer med stortaxi eller buss och lokalguide:
- Utfärd på hyrcykel:
- Äventyrsgolf hos Ångbåtsbryggans Äventyrsgolf:
- Golf hos Ålands Golfklubb i Kastelholm eller hos Eckerö Golf i Kyrkoby
- Besök på Ålands Sjöfartsmuseum & museifartyget Pommern,
- Taxitransfer från Hotell Arkipelag till Viking Lines terminal:

30
Pris på begäran!
1510
50-100
14 (barn 7)
5

Kostnaden för en (eventuell) bilplats ombord på de aktuella färjornas bildäck (som också bokas via oss) är
beroende på resedatum 44-72 euro per personbil & tur-retur-resa.
Välkommen med din bokning eller förfrågan. Ring eller mejla oss gärna!
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