Arkipelag Kickoff 2022
Ålandspaket omfattande Viking Line-båtresa Åbo-Långnäs, alla behövliga transporter på Åland, två
övernattningar på 4-stjärniga Hotell Arkipelag i Mariehamn, valfria spännande aktiviteter, returbåtresa
Mariehamn-Åbo och ett komplett måltidsprogram.
Dag 1
20.15
20.55
21.00
01.05
01.10
01.30

valfritt datum under perioden 2.5-2.10.2022
Incheckning hos gruppincheckningen i Viking Lines terminal i Åbo hamn.
Avresa från Åbo till Långnäs med Viking Lines M/S Viking Grace.
Buffet-middag inklusive öl/vin/vatten & kaffe serveras i fartygets restaurang Aurora.
Ankomst till färjeterminalen i Långnäs (i Lumparland, 30 km från Mariehamn).
Transfer med buss eller taxi från Långnäs till Mariehamn.
Ankomst till och incheckning på 4-stjärniga Hotell Arkipelag i Mariehamns Österhamn och centrum.
Övernattning i stora dubbelrum eller enkelrum - alla rum med balkong och med utsikt mot
Mariehamns centrum.

Dag 2
10.00

17.00
19.30

Frukost serveras mellan kl. 07-10.00 (lördagar & söndagar kl. 08-11.00) i Restaurang Arkipelag.
Valfritt aktivitetsprogram - cirka 6 timmar inklusive nödvändiga transfers & lunch:
01. Fisketävling i den gäddstinna skärgården kring Mariehamn - komplett arrangemang med
rejäla/sjösäkra båtar, professionella fiskeguider, fiskeutrustning för abborr- & gäddfiske,
varma flytoveraller till låns och fiskesup.
02. Kryssning i skärgården kring Mariehamn med M/S Sunnan.
03. Paddling i skärgården kring Mariehamn med inhyrda kajaker, flytväst och professionella
instruktörer www.paddelboden.com.
04. Seglats med galeasen Albanus i skärgården kring Mariehamn.
05. Guidad cykeltur till Bryggeri Stallhagen samt fabriksvisning, ölprovsmakning & returtransfer med buss eller taxi till hotellet.
06. Ålandsrundtur med buss & lokalguide inkluderande bland annat besök på Ålands
Sjöfartsmuseum & Museifartyget Pommern samt fabriksvisning och ölprovning hos
Bryggeri Stallhagen.
07. Golftävling på Slottsbanan eller Kungsbanan hos Ålands Golfklubb i Kastelholm
(förutsätter att samtliga deltagare har ”Grönt kort”).
08. Scramble-golftävling på korthålsbanan Prinsessan - där även de som aldrig tidigare har
hållit i en golfklubba kan vara med och spela!
09. Pistol- & gevärskytte under sakkunnig ledning på Ålands Sportskytteklubbs bana i Bredmo.
10. Alandia Grand Prix gocart-racing på Ålands Motorklubbs bana i Vessingsboda, Lemland.
11. Curlingturnering i Vianorhallen i Eckerö.
Bastu & pool i hotellets bastu & poolavdelning mellan kl. 17-19.00.
Skärgårdsmiddag med fiskförrätt, köttvarmrätt, dessert, vinpaket med tre glas vin eller Stallhagenöl
samt kaffe med avec (valfritt husets konjak eller likör) på Restaurang Arken Garden eller på
Restaurang Compagniet.
Entré till nattlivet i huset Arkipelag.
Övernattning, natt-2 på Hotell Arkipelag.

Dag 3

13.45
13.55
14.25
14.30
19.50

Frukost serveras i Restaurang Arkipelag.
Tid för vila, shopping och egna strövtåg i Mariehamn.
Transfer med buss eller taxi från Hotell Arkipelag till Viking Lines terminal i Mariehamn.
Incheckning i Viking Lines terminal i Mariehamns Västerhamn.
Avresa från Mariehamn till Åbo med Viking Lines M/S Viking Grace
Viking-buffet-lunch inklusive öl/vin/vatten & kaffe ombord i fartygets restaurang Aurora.
Möjlighet till shopping ombord i "Shopping World", Östersjöns största och elegantaste taxfreebutik.
Ankomst till Viking Lines terminal i Åbo.

Paketpriset för hela arrangemanget är inklusive
moms (vid bokning av minst 10 resenärer)
-

under perioden 02.05-15.07:
under perioden 15.07-15.08:
under perioden 15.08-02.10:

per person
i dubbelrum

per person
i enkelrum

675 euro
745 euro
675 euro

785 euro
985 euro
785 euro

Resan till Åland kan, om så önskas, också (i vissa fall mot pristillägg) ske med:
- Viking Lines nya flaggskepp M/S Viking Glory kl.08.45 från Åbo med ankomst till Mariehamn kl. 14.10,
- Tallink Silja Line kl. 08.15 från Åbo med ankomst till Mariehamn. 13.35,
- Tallink Silja Line kl. 20.15 från Åbo med ankomst till Långnäs kl. 00.40 eller med
- valfri Finnair flight från Helsingfors/Vanda till Mariehamn (flygtid endast 50 minuter).
Returresan från Åland kan också (mot pristillägg) ske med:
- Tallink Silja Line kl. 13.45 från Mariehamn med ankomst till Åbo kl.19.15,
- Viking Lines M/S Gabriella eller M/S Amorella kl. 23.45 från Mariehamn med ankomst till Helsingfors
följande morgon kl. 10.10 eller
- med valfri Finnair flight från Mariehamn till Helsingfors/Vanda.

Välkommen med din bokning eller förfrågan. Ring eller mejla oss gärna!
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