Arkipelag Lillsemester 2021
Ålandspaket omfattande Viking Line-båtresa Stockholm-Mariehamn-Stockholm samt en (eller flera)
övernattning(ar) inklusive frukost på Hotell Arkipelag i Mariehamn.
Dag 1
07.00
07.45
14.10
14.15
14.30

valfri datum 2021
Incheckning i Viking Lines terminal i Tegelvikshamnen i Stockholm.
Avresa från Stockholm mot Mariehamn Viking Lines flaggskepp M/S Viking Grace.
Ankomst till Viking Lines terminal i Mariehamns Västerhamn.
Promenad (2 kilometer) till Hotell Arkipelag. De som inte vill promenera tar en taxi från
taxiparkeringen intill terminalbyggnaden.
Ankomst till och incheckning på 4-stjärniga Hotell Arkipelag på Strandgatan 35 i Mariehamns
Österhamn och tillika centrum.
Tillfälle till shopping, museibesök eller andra aktiviteter i Mariehamns. På Ålands officiella
turismportal www.visitaland.com finns det gott om aktivitetstips.
Fri entré till hotellets bastu- & poolavdelning för alla hotellgäster mellan kl. 17-19.00.
Övernattning i standard dubbelrum eller enkelrum (alla rum med balkong och utsikt mot stadens
centrum). I dubbelrummen finns det plats för en extrabädd.

Dag 2

13.55
14.25
18.55

Frukost serveras mellan kl. 07-10.00 (lördagar & söndagar till kl. 11.00) i Restaurang Arkipelag.
Tid för vila, shopping eller egna strövtåg i Mariehamns centrum. Ett besök på Ålands fantastiska nya
sjöfartsmuseum & museifartyget Pommern rekommenderas varmt.
Utcheckning från hotellrummet senast kl. 12.00.
Incheckning i Viking Lines terminal i Mariehamns Västerhamn.
Avresa från Mariehamn till Stockholm med Viking Lines M/S Amorella.
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 programmet är
inklusive moms
under tiden 1.1-1.5:
under tiden 1.5-19.7:
under tiden 19.7-1.8:
under tiden 1.8-1.10
under tiden 1.10-31.12:

Per vuxen med
övernattning i
dubbelrum
91 euro
105 euro
135 euro
105 euro
91 euro

Per vuxen med
övernattning i
enkelrum
132 euro
160 euro
210 euro
160 euro
132 euro

Per junior
12-17 år
i extrabädd
60 euro
60 euro
70 euro
60 euro
60 euro

Per barn
under 12 år
i extrabädd
40 euro
40 euro
40 euro
40 euro
40 euro

Pristillägget för en extra natt &
frukost på Hotell Arkipelag är
under tiden 1.1-1.5:
under tiden 1.5-19.7:
under tiden 19.7-1.8:
under tiden 1.8-1.10:
under tiden 1.10-31.12:

Per vuxen i
dubbelrum
71 euro
85 euro
105 euro
85 euro
71 euro

Per vuxen i
enkelrum
112 euro
140 euro
180 euro
140 euro
112 euro

Per junior 12-17
år i extrabädd
40 euro
40 euro
40 euro
40 euro
40 euro

Per barn 4-11
år i extrabädd
40 euro
40 euro
40 euro
40 euro
40 euro

Exempel på tilläggstjänster (som bokas samtidigt med grundpaket) och priser per resenär
- Premiumfrukost inklusive ett glas ”bubbel” i Food Garden-restaurangen ombord på
M/S Viking Grace vid avgången från Stockholm, pris per vuxen 18 euro
- Premiumfrukost för junior 12-17 år 11 euro, barn 6-11 år 7 euro och gratis för barn
under 6 år.
-

-

-

Viking-buffet-lunch inklusive öl/vin/vatten & kaffe ombord på M/S Viking Grace
under resan från Stockholm till Mariehamn, per vuxen: 24 euro
Viking-buffet-lunch inkl. läsk/mjölk för junior 12-17 år 13 euro, barn 6-11 år 7 euro
och gratis barn under 6 år.
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Viking-buffet-middag inklusive öl/vin/vatten & kaffe ombord på M/S Amorella vid
avgången från Mariehamn: 34 euro per vuxen.
Viking-buffet-middag inklusive läsk/mjölk för junior 12-17 år 13 euro, barn 6-11 år
7 euro och gratis för barn under 6 år.
Andra tilläggstjänster (tex. daghytter ombord på färjorna, måltidsarrangemang
på hotellet, hyrbil eller andra aktiviteter under vistelsen på Åland): Pris på begäran!

Priset för en bilplatsbiljett (för en ordinär personbil) Stockholm-Mariehamn-Stockholm är beroende på
resedatum 44-76 euro. Bokning av bilplats görs via oss samtidigt med resepaketsbokningen.
För de som vill övernatta i rum med strålande utsikt mot MSF-marinan tillkommer 15 euro per person i
dubbelrum/natt och 30 euro per person i enkelrum/natt!
Båtresan till Åland kan, om så önskas, ske (i vissa fall mot pristillägg) ske med:
- M/S Mariella eller M/S Gabriella kl. 16.30 från Stockholm med ankomst till Mariehamn kl. 23.40,
- M/S Rosella från Kapellskär till Mariehamn kl. 09.30, 12.00, 14.45, 19.00 eller 20.00 (restid 2-2,5 t.),
- M/S Eckerö från Grisslehamn till Berghamn kl. 10.00, 15.00 eller 20.00 (restid 2 timmar) eller med
- Tallink Silja Lines morgon- eller eftermiddagsavgång från Stockholm till Mariehamn.
Returbåtresan från Åland tillbaka till Sverige kan, om så önskas (i vissa fall mot pristillägg), ske med:
- M/S Cinderella kl. 09.00 från Mariehamn ankomst kl. 15.15 till Stockholm,
- M/S Rosella från Mariehamn till Kapellskär kl. 07.30, 13.10, 16.00 eller 18.30 (restid 2-2,5 timmar),
- M/S Eckerö från Berghamn till Grisslehamn kl. 08.30, 13.30 eller 18.30 (restid 2 timmar) eller med
- Tallink Silja Lines eftermiddagsavgång från Mariehamn till Stockholm (restid 6 timmar).

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