Arkipelag Kalas 2022
Ålandspaket omfattande Viking Line-båtresa Stockholm-Mariehamn-Stockholm med premiumfrukost och
buffet-middag ombord samt kalasmiddag och övernattning på Hotell Arkipelag.
Dag 1
07.15
07.30
07.45
14.10
14.15
14.25
14.30
17.00
19.30

valfritt datum under tiden 01.03-31.12.2022
Incheckning hos gruppincheckningen i Viking Lines terminal i Tegelvikshamnen i Stockholm.
Premiumfrukost inklusive varsitt glas mousserande vin serveras i Restaurang Oscar ombord
på Viking Lines M/S Viking Grace.
Avresa från Stockholm mot Mariehamn med M/S Viking Grace.
Ankomst till Viking Lines terminal i Mariehamns Västerhamn.
Transfer från Viking Lines terminal till Hotell Arkipelag med förbeställda och -betalda taxibilar.
Ankomst till 4-stjärniga Hotell Arkipelag på Strandgatan 35 i Mariehamns Österhamn & centrum.
Möjlighet till egna strövtåg och shopping i Mariehamns centrum. På Ålands officiella turismportal
www.visitaland.com finns det alltid många aktivitetstips.
Bastu & pool i hotellets relaxavdelning (fri entré för alla hotellgäster mellan kl. 17-19.00).
Kalasmiddag med förrätt, varmrätt, dessert & kaffe på Restaurang Arken Garden eller Compagniet.
Övernattning i ordinära dubbelrum och/eller enkelrum (alla rum med balkong).

Dag 2

13.45
13.55
14.25
14.30
18.55

Frukost serveras mellan kl. 7-10 (lördagar & söndagar kl. 8-11) i Restaurang Arkipelag.
Tid för promenader, shopping eller andra aktiviteter i Mariehamn. Vi rekommenderar ett besök på
Ålands nya fantastiska sjöfartsmuseum och museifartyget Pommern i Mariehamns Västerhamn.
Avfärd från Hotell Arkipelag till Viking Lines terminal med förbeställd och -betald taxi.
Incheckning i Viking Lines terminal i Västerhamn.
Avresa från Mariehamn till Stockholm med Viking Lines nya flaggskepp M/S Viking Glory.
Viking-buffet-middag inklusive öl/vin/läsk/vatten & kaffe i fartygets buffet-restaurang.
Tillfälle till prisvärd shopping i fartygets välförsedda tax-free-butik.
Ankomst till Viking Lines terminal i Stockholm.

Vänligen observera att alla klockslag gäller lokal tid. När klockan är 12 i Sverige är hon 13 på Åland!
Paketpriset för hela det ovanstående
arrangemanget är (inkl. moms)
under tiden 01.03-01.05 & 01.10-31.12:
under tiden 01.05-15.07 & 15.08-01.10:
under tiden 15.07-15.08:

per vuxen i
dubbelrum
225 euro
240 euro
285 euro

per vuxen i
enkelrum
265 euro
295 euro
405 euro

per junior i
extrabädd
155 euro
165 euro
175 euro

Arrangemanget kan revideras på minst 1000 olika sätt beroende på önskemål och budget. Vill du och dina
medresenärer boka ett mera omfattande paket erbjuder vi bland annat de nedanstående tilläggstjänsterna.
Tilläggstjänster (bokas samtidigt som grundpaket), cirkapriser i euro per person
- Viking buffet-lunch inklusive öl/vin/läsk/vatten ombord på M/S Viking Grace:
- Vinpaket (3 glas vin eller öl) i samband med kalasmiddagen:
- Rundtur med taxi eller buss och lokalguide:
- Äventyrsgolf hos Ångbåtsbryggans Äventyrsgolf:
- Golf hos Ålands Golfklubb i Kastelholm, 18-håls runda per vuxen:
- Fiskeutfärd i skärgården kring Mariehamn, komplett arrangemang med proffsguide:
- Besök på Ålands Sjöfartsmuseum och museifartyget Pommern:

24 (junior 14)
30
Pris på begäran!
10
70-110
150-250
15 (junior 7)

Båtresan till Åland kan om kunden så önskar, även ske med:
- M/S Rosella kl. 09.30, 12.00 eller 14.45 från Kapellskär till Mariehamn (restid 2-2,5 timmar) eller med
- M/S Eckerö kl. 10.00 eller 15.00 från Grisslehamn till Berghamn (restid 2 timmar).
Returbåtresan från Åland tillbaka till Sverige kan även, om så önskas, ske med:
- M/S Cinderella kl. 08.30 från Mariehamn med ankomst till Stockholm kl. 14.30
- M/S Rosella kl. 07.30, 13.10, 16.00 eller 18.30 från Mariehamn till Kapellskär (restid 2-2,5 t.) eller med
- M/S Eckerö från Berghamn till Grisslehamn kl. 08.30, 13.30 eller 18.30 (restid 2 timmar).
Anslutningsbussar från Stockholm och Uppsala som kombinerar med färjornas avrese- och ankomsttider
från/till Kapellskär & Grisslehamn finns det alltid för resenärer som inte transporterar sig till/från
färjeterminalen med egna bilar.
De som vill ta egen bil med sig på färjan till/från Mariehamn kan göra det till en merkostnad om 50-80 euro
per bil & tur-retur-resa. Bilplats(er) bokas via oss samtidigt med resepaketsbokningen.
Välkommen med din bokning eller förfrågan. Ring eller mejla oss gärna!
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