Arkipelag MC-paket 2021
Ålandspaket omfattande båtresa Åbo-Mariehamn med brunch ombord, tre rätters a la carte-middag &
övernattning på Hotell Arkipelag i Mariehamn samt returbåtresa inklusive buffetmiddag.
Dag 1
08.00
08.30
08.45
14.10
14.20

valfri datum under våren/sommaren/hösten 2021
Incheckning vid fordonsincheckningen intill Viking Lines terminal i Åbo hamn.
Premiumfrukost i Food Garden-restaurangen ombord på Viking Lines M/S Amorella.
Avresa från Åbo till Mariehamn med M/S Amorella.
Ankomst till Viking Lines terminal i Mariehamns Västerhamn.
Ankomst till och incheckning på 4-stjärniga Hotell Arkipelag på Strandgatan 35 i Mariehamns
Österhamn och tillika centrum.
Tid att upptäcka Mariehamn med omgivningar på egen hand. På Ålands officiella turismportal
VisitÅland finns det kartor och många utfärds- & aktivitetstips.
Fri entré till Hotell Arkipelags bastu- & poolavdelning för alla hotellgäster mellan kl. 17-19.00.
Valfri 3-rätters à la cartemiddag inklusive isvatten & kaffe i hotellets restaurang Arken Garden eller
Compagniet.
Övernattning i standard dubbelrum eller enkelrum. Alla rum med balkong.

15.00

19.30

Dag 2
Frukost serveras i Restaurang Arkipelag mellan kl. 7-10 (lördagar & söndagar till kl. 11.00).
Utcheckning från hotellrummet senast kl. 12.00.
Tid för egna nya aktiviteter/utfärder. Vi rekommenderar ett besök på Åland fantastiska nya
sjöfartsmuseum & museifartyget Pommern.
Incheckning vid Viking Lines terminal i Mariehamns Västerhamn.
Avresa från Mariehamn till Åbo med Viking Lines flaggskepp M/S Viking Grace.
Viking-buffet-middag inklusive öl/vin/vatten & kaffe ombord i Restaurang Aurora.
Tillfälle till shopping i Östersjöns elegantaste tax-free butik – Shopping World.
Ankomst till Viking Lines terminal i Åbo.

13.45
14.25
14.30
19.50

Paketpriset för hela det
ovanstående arrangemanget är
-

under tiden 01.05-19.07:
under tiden 19.07-01.08:
under tiden 01.08-01.10:

Per person
i dubbelrum
217 euro
237 euro
217 euro

Per person
i enkelrum
272 euro
312 euro
272 euro

Kostnaden för en motorcykelplats(er) ombord på de aktuella färjornas bildäck tillkommer paketpriset och
är beroende på resedatum, 44-66 euro per mc & tur-retur-resa.
Tilläggskostnaden för en extra natt
(hotellövernattning inkl. frukost) är
under tiden 01.05-19.07:
under tiden 19.07-01.08:
under tiden 01.08-01.10:

Per person
i dubbelrum
85 euro
105 euro
85 euro

Per person
i enkelrum
140 euro
180 euro
140 euro

Välkommen med din bokning eller förfrågan. Ring eller mejla oss gärna!
Ålands Turist & Konferens
Strandgatan 35, AX-22100 Mariehamn | Telefon 018-15987, mobil 0457-5267087
henrik@turist-konferens.ax | www.turist-konferens.ax

