Arkipelag MC-paket 2021
Ålandspaket omfattande båtresa Kapellskär-Mariehamn (eller/valfritt Grisslehamn-Berghamn) med brunch
ombord, 3-rätters a la carte-middag och övernattning inklusive frukost på Hotell Arkipelag i Mariehamn samt
returbåtresa inklusive smörgåsbord.
Dag 1
08.45
09.30
09.30
12.45
12.50
15.00

19.30

- valfri datum under perioden maj-oktober 2021.
Incheckning vid fordonsincheckningen intill Viking Lines terminal i Kapellskär (dit det tar ungefär en
timme att köra från Norrtull eller Roslagstull i Stockholm).
Avresa från Kapellskär till Mariehamn med M/S Rosella.
Rejäl brunch serveras ombord i fartygets buffetrestaurang vid avgången från Kapellskär.
Ankomst till Viking Lines terminal i Mariehamns Västerhamn.
Rundtur på egen hand i Mariehamn och/eller på den åländska landsbygden. Kartor liksom gott om
utfärdsmål & aktivitetstips finns det på Ålands officiella turismportal www.visitaland.com
Incheckning på 4-stjärniga Hotell Arkipelag på Strandgatan 35 i Mariehamns Österhamn och tillika
centrum. Kostnadsfri & säker mc-parkering finns det intill hotellets entré.
Fri entré till hotellets bastu- & poolavdelning mellan kl. 17-19.00 för hotellets alla gäster.
Valfri 3-rätters a la cartemiddag inklusive isvatten & kaffe i restaurang Arken Garden eller
Compagniet.
Övernattning i dubbelrum eller enkelrum. Alla rum med balkong.

Dag 2

17.45
18.30
18.30
19.45

Frukost serveras i Restaurang Arkipelag mellan kl. 07-10.00 (lördagar & söndagar kl. 08-11.00).
Tid för egna aktiviteter/utfärder. Ett besök på Ålands fantastiska nya sjöfartsmuseum &
museifartyget Pommern i Mariehamns Västerhamn rekommenderas varmt!
Incheckning vid fordonsincheckningen intill Viking Lines terminal i Mariehamns Västerhamn.
Avresa från Mariehamn till Kapellskär med M/S Rosella.
Viking-buffet-middag inklusive öl/vin/vatten & kaffe serveras i fartygets buffetrestaurang.
Tillfälle till taxfreeshopping i fartygets snabbköp.
Ankomst till Viking Lines terminal i Kapellskär.

Båtresan till och från Åland kan valfritt även bokas med Eckerö Linjens M/S Eckerö på rutten GrisslehamnBerghamn-Grisslehamn och vars turlista ser ut så här: Avgång kl. 10.00 från Grisslehamn med ankomst
kl. 13.00 till Berghamn (i Eckerö ca 35 km från Mariehamn). Avgång kl. 18.30 från Berghamn med ankomst
kl. 19.30 till Grisslehamn. Observera att alla klockslag avser lokal tid. När klockan är 12 i Sverige är hon 13 på Åland!
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
208 euro
228 euro
208 euro

Per person
i enkelrum
263 euro
303 euro
263 euro

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

Kostnaden för motorcykelplats ombord på färjans bildäck tillkommer paketkostnaden och är beroende på
resedatum, 10-30 euro per mc och tur-retur-resa!
Båtresan till Åland kan, om kunden så önskar, även ske med:
M/S Rosellas avgång kl. 14.45 från Kapellskär med ankomst till Mariehamn kl. 18.00
M/S Eckerös avgång kl. 15.00 från Grisslehamn med ankomst till Berghamn kl. 18.00
Returbåtresan från Åland kan, om så önskas, även ske med:
- M/S Rosellas avgång kl. 07.30 från Mariehamn med ankomst till Kapellskär kl. 09.00,
- M/S Eckerös avgång kl. 08.30 från Berghamn med ankomst till Grisslehamn kl. 08.30,
- M/S Rosellas avgång kl. 13.10 från Mariehamn med ankomst till Kapellskär kl. 14.30 eller med
- M/S Eckerös avgång kl. 13.30 från Berghamn med ankomst till Grisslehamn kl. 14.30.

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