Fiskepaket Mariehamn basic
Det här paketet erbjuder vi till gäster som vill fiska på egen hand i den omtalat abborr- & gäddrika
skärgården kring Mariehamn.
Dag 1

(kan vara vilken dag som helst under sportfiskesäsongen 2018 – fritt fram för kunden att välja)
Båtresa (personbiljett) från Sverige till Åland valfritt med
- Viking Lines m/s Viking Grace från Stockholm kl. 07.45 med ankomst till Mariehamn kl. 14.10
eller
- Viking Lines m/s Gabriella/Mariella från Stockholm kl. 16.30 med ankomst till Mariehamn kl. 23.40,
eller
- Viking Lines m/s Rosella avgång från Kapellskär till Mariehamn kl. 09.00, 12.00, 14.45, 19.00
(restid 2-2,5 timmar) alternativt med
- Eckerö Linjens m/s Eckerö från Berghamn kl. 10.00, 15.00 eller 20.00 med ankomst till Berghamn
(i Eckerö, 30 kilometer från Mariehamn) två timmar senare.
Tillfälle till taxfreeshopping ombord i fartygets snabbköp.
Transfer från färjterminalen till 4-stjärniga Hotell Arkipelag på Strandgatan 35 i Mariehamns
Österhamn och tillika centrum eller till 3-stjärniga Park Alandia Hotell på Norra Esplanadgatan 3 i
hjärtat av Mariehamn.
Entré till kvälls- och nattlivet (lobbybar, nattklubb & kasino) i huset Arkipelag – gäller för de gäster
som övernattar på Hotell Arkipelag.
Övernattning i dubbel- eller enkelrum. Alla rum på Hotell Arkipelag är extra stora och har balkong
och alla rum på Park Alandia är nyrenoverade premiumrum.

Dag 2
10.00

17.00

Frukost serveras mellan kl. 07-10.00 i hotellets restaurang.
Heldags gädd- & abborrfiskeutfärd på egen hand i skärgården kring Mariehamn inkluderande:
- start & stop hos RoNo båtuthyrning i Österhamn (ca 300 meter från Arkipelag och ca 500 meter
från Park Alandia),
- rejäl 2-3 personers Askeladdenbåt med 10-hästars utombordsmotor och full tank bensin,
- fiskekort för spinnfiske på de abborr- & gäddrika och nära Mariehamns liggande vattenområdena
Västerkalmare & Lemböte samt
- flytvästar till låns.
Bastu & pool i hotellets relaxavdelning mellan kl. 17-19.00.
Entré till kvälls- och nattlivet i huset Arkipelag – för de gäster som bor på Hotell Arkipelag.
Övernattning natt-2 på samma hotell som natten innan.

Dag 3
Frukost i hotellets restaurang.
Transfer till Viking Lines färjterminal i Mariehamns Västerhamn eller till Eckerö Linjens terminal
i Berghamn.
Returbåtresa valfritt med m/s Cinderella avgång från Mariehamn kl. 09.00 och ankomst till
Stockholm kl. 15.15 eller med m/s Amorella från Mariehamn kl. 14.25 ankomst till Stockholm
kl. 18.55 eller Mariehamn-Kapellskär med m/s Rosella avgång kl. 07.30, 12.45, 16.00 eller 18.30
alternativt Berghamn-Grisslehamn med m/s Eckerö avgång kl. 08.30, 13.30 eller 18.30.
Tillfälle till taxfreeshopping ombord i fartygets snabbköp.

Paketpris (vid bokning av minst 2 resenärer)
Eur per person inklusive service & moms

1.1–30.4
1.10-31.12

1.5–1.7
20.8-30.9

2.7-19.8

- i dubbelrum på Hotell Arkipelag:
- i enkelrum på Hotell Arkipelag:
- i dubbelrum (premiumrum) på Park Alandia Hotell:
- i enkelrum (premiumrum) på Park Alandia Hotell:

265,00
345,00
225,00
320,00

295,00
400,00
255,00
345,00

315,00
435,00
275,00
375,00

Priset för tilläggsdygn (fiskeutfärd och övernattning
inklusive frukost) är per person/dygn
- i dubbelrum på Hotell Arkipelag:
- i enkelrum på Hotell Arkipelag:
- i dubbelrum (premiumrum) på Park Alandia Hotell:
- i enkelrum (premiumrum) på Park Alandia Hotell:

1.1–30.4
1.10-31.12
145,00
185,00
125,00
175,00

1.5–1.7
20.8-30.9
160,00
215,00
140,00
190,00

2.7-19.8
170,00
235,00
155,00
205,00

För de som vill ta bil med sig till/från Åland bokar vi bilplats ombord på de aktuella färjorna. Priset för en
bilplatsbiljett tur-retur är Eur 24-74,00 beroende på resrutt och resedatum.
Arrangemanget kan revideras på minst 1.000 olika sätt. Beroende på kundens egna önskemål och budget kan
vi göra det hela mera omfattande och mera påkostat – exempelvis genom att inkludera smörgåsbord under
båtresorna och/eller middagar på hotellet i Mariehamn!
Välkommen med din bokning eller förfrågan. Våra kontaktuppgifter följer nedan.
Ålands Turist & Konferens Ab
Strandgatan 35, AX-22100 Mariehamn | Tel. +358 18 15 987, mobil +358 457 526 7087
henrik@turist-konferens.ax | www.turist-konferens.ax

