Konferenspaket Arkipelag 2019
Ålandsresepaket omfattande båtresa Stockholm-Mariehamn-Stockholm, möteslokaler, transfers, en (eller
flera) övernattningar på Hotell Arkipelag i Mariehamn samt alla måltider.
Dag 1
07.00
07.45

11.30
14.10
14.15
14.25
14.30
14.30
20.00

- kan vara vilken dag som helst under år 2019 - fritt fram för kunden att välja!
Incheckning i Viking Lines terminal i Stockholm.
Avresa från Stockholm mot Mariehamn med Viking Lines flaggskepp M/S Viking Grace.*
Möteslokal (inklusive AV-utrustning) ombord under hela resan till Mariehamn.
Morgonkaffe & frukt serveras i aulan intill möteslokalen.
Tillfälle till shopping i Shopping World – Östersjöns största och elegantaste taxfree butik.
Viking-buffet-lunch inklusive öl/vin/vatten och kaffe i fartygets buffetrestaurang.
Ankomst till Viking Lines terminal i Mariehamns Västerhamn.
Avfärd från färjeterminalen till Hotell Arkipelag med en buss från Viking Line Buss eller med
ett antal förbeställda och förbetalda taxibilar.
Ankomst till och incheckning på 4-stjärniga Hotell Arkipelag på Strandgatan 35 i Mariehamns
Österhamn och tillika centrum.
Möteslokal (inklusive AV-utrustning) disponeras under hela vistelsetiden på hotellet.
Eftermiddagskaffe med tilltugg serveras i aulan intill möteslokalen.
Skärgårdsmiddag med förrätt, varmrätt, dessert, isvatten & kaffe på Restaurang Arkipelag.
Entré till kvälls- och nattlivet (lobbybar, nattklubb och kasino) i huset Arkipelag.
Övernattning i stora dubbel- eller enkelrum (alla rum med balkong).

Dag 2
09.00
10.00
12.00
13.45
13.55
14.25
14.25

18.55

Frukost (serveras mellan kl. 07-10.00, på lördagar och söndagar till kl. 11.00) i Restaurang Arkipelag.
Fortsatt konferens på hotellet i samma lokal som dagen innan.
Förmiddagskaffe med småkakor serveras i aulan intill möteslokalen.
Lunch med sallad, varmrätt, isvatten & kaffe i Restaurang Arkipelag.
Transfer från Hotell Arkipelag till Viking Lines terminal i Mariehamns Västerhamn.
Ankomst till och incheckning i Viking Lines terminal.
Avresa från Mariehamn till Stockholm med Viking Lines M/S Amorella.**
Möteslokal ombord under hela resan till Stockholm.
Eftermiddagskaffe & frukt serveras i aulan intill mötesslokalen.
Viking-buffet-middag inklusive öl/vin/vatten och kaffe ombord i fartygets buffetrestaurang.
Tillfälle till taxfreeshopping ombord i fartygets affärer.
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 inklusive service & moms
- per person i dubbelrum:
- per person i enkelrum:

Under tiden
1.1–1.5
1.10-31.12
275 euro
316 euro

Under tiden
1.5–8.7
18.8-1.10
305 euro
360 euro

Under tiden
8.7-18.8
315 euro
380 euro

För de sällskap som vill passa på och besöka Bryggeri Stallhagen i Godby erbjuder vi ett alternativt middagsarrangemang inklusive transfer Arkipelag-Stallhagen-Arkipelag + bryggerivisning + ölprovsmakningsrunda
samt tre rätters middag mot ett pristillägg om 40 euro per person.

För de som eventuellt önskar byta ut Arkipelagmiddagen mot en middag på Restaurang Smakbyn i Kastelholm
erbjuder vi ett arrangemang som omfattar transfer Arkipelag-Smakbyn-Arkipelag + Ålvadosprovsmakningsrunda + tre rätters middag á la Michael Björklund till en merkostnad om 60 euro per person.
Priset för ett extradygn (möteslokal, eftermiddagskaffe, 3-rättersmiddag, övernattning, frukost,
förmiddagskaffe & konferenslunch) är inklusive
service & moms
- per person i dubbelrum:
- per person i enkelrum:

Under tiden
1.1–30.4
1.10-31.12

Under tiden
1.5–8.7
18.8-30.9

Under tiden

160 euro
201 euro

185 euro
240 euro

191 euro
256 euro

8.7-18.8

* Resan till Åland kan, om kunden så önskar, också ske (i vissa fall mot pristillägg) med:
- M/S Mariella eller M/S Gabriella kl. 16.30 från Stockholm till Mariehamn (ankomst kl. 23.40),
- Tallink Silja Line kl. 07.10 eller 17.00 från Stockholm till Mariehamn (ankomst 13.35 respektive 23.45),
- M/S Rosella kl. 09.00, 12.00. 14.45, 19.00 eller 20.00 från Kapellskär till Mariehamn (restid 2-2,5 t.),
- M/S Eckerö kl. 10.00, 15.00 eller 20.00 från Grisslehamn till Berghamn (restid 2 timmar) eller med
- Air Leap:s reguljärflyg kl. 09.30 eller 20.40 från Arlanda till Mariehamn (flygtid endast 25 minuter).
** Returresan från Åland tillbaka till Sverige kan, om så önskas, också ske (i vissa fall mot pristillägg) med:
- M/S Cinderella kl. 09.00 från Mariehamn till Stockholm (ankomst kl. 15.15),
- M/S Birka Stockholm kl. 10.00 från Mariehamn till Stockholm (ankomst kl. 15.00),
- Tallink Silja Line kl. 13.45 från Mariehamn till Stockholm (ankomst kl. 18.15),
- M/S Rosella kl. 07.30, 12.45, 16.00 eller 18.30 från Mariehamn till Kapellskär (restid 2-2,5 timmar),
- M/S Eckerö kl. 08.30, 13.30 eller 18.30 från Berghamn till Grisslehamn (restid 2 timmar) eller med
- Air Leap:s reguljära flyg kl. 06.40 eller 16.55från Mariehamn till Arlanda.
Exempel på pausaktiviteter med ungefärliga priser (euro per person inklusive moms)
VINTERAKTIVITETER
Isvaksbad och varm bastu i badhuset Mariebad:
Isfiske med utrustning, servering & guide:
Längdskidåkning inklusive utrustning:
VÅR-, SOMMAR- & HÖSTAKTIVITETER
Cykelutfärd med guide och hyrcyklar:
Gocart-racing ”Alandia Grand Prix” på Ålands Motorklubbs bana i Lemland:
Golf hos Ålands Golfklubb i Kastelholm eller hos Eckerö Golf i Kyrkoby:
Golf "Scramble" på Ålands Golfklubbs korthålsbana "Prinsessan" - där också de som aldrig
tidigare har hållit i en golfklubba får vara med och spela:
Paddling i skärgården kring Mariehamn – ett komplett arrangemang med proffsiga guider,
inhyrda kajaker, utrustning & servering:
Utfärd till ön och konferensanläggningen Silverskär med valfria aktiviteter som segling,
kanotning, fiske, skytte, 5-kamp, strandbastu & hemlagade skärgårdsspecialiteter:
Seglats i skärgården kring Mariehamn med galeasen Albanus eller något annat av våra stolta
fartyg:
Äventyrsgolf hos Ångbåtsbryggans Äventyrsgolf i Mariehamns Österhamn:
ÅRET RUNT-AKTIVITETER
Bastu & pool i badhuset Mariebad:
Bowling i Idrottsgårdens bowlinghall:
Casinoskola a la Arkipelag inklusive ett glas "bubbel":
Fiskeutfärd i skärgården kring Mariehamn – ett årstidsanpassat & komplett arrangemang med
professionella guider, rejäla/sjösäkra båtar, fiskeutrustning, fiskekortsavgifter, varma
flytoveraller till låns, lunchkorg & kaffeservering:
Lerduveskytte med Ålands skytteklubbs guider på skyttebanan i Bredmo, Lemland:
Redarmiddag på anrika Restaurang Nautical inklusive cocktail i Ålands sjöfartsmuseum:
Ridning hos ridklubben Sleipner i Mariehamn eller hos Stall Aftonsol i Tellholm:

20
150
100
25-100
75
55-75
50-90
100
150-250
100
10
20
20
35

150-250
100
90
75

Rundtur med buss & lokalguide och skräddarsytt innehåll där deltagarna får bekanta sig med
exempelvis Självstyrelsegården med Ålands lagting & Ålands landskapsregering, Ålands
sjöfartsmuseum & museifartyget Pommern, Ålands museum och hantverkshuset SALT i
Mariehamn och/eller Kastelholms Slott, Friluftsmuséet Jan Karlsgården, Bomarsunds fästning
turiststationen Soltuna, Käringsunds fiskeläge, Post- & tullhuset och Ålands jakt &
fiskemuseum på den åländska landsbygden.
Behandlingar & relax hos Spa Mjuk&Len i Mariehamn: mmm
Curling i Vianorhallen i Eckerö:
Tennis utomhus i Mariehamns Idrottspark eller inomhus i Bollhalla:
Applaude- & Ålvadosprovning på stjärnkocken Michael Björklunds restaurang Smakbyn i
Kastelholm
Fabriksvisning & ölprovning hos Bryggeri Stallhagen i Godby:

30-100
50-100
50
20
30-100
36-100

Vill du boka eller har du frågor om det här eller något annat Ålandskonferenspaket har vi alla bra och snabba
svar. Kunden berättar hur hon/han vill ha det och vi levererar - så enkelt är det. Ring eller mejla oss gärna!
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