Fiskepaket Arkipelag Basic 2021
Fiskepaket omfattande Viking Line-båtresa Åbo-Åland-Åbo, två övernattningar inklusive frukost på Hotell
Arkipelag och en hel dags fiskeutfärd på egen hand (utan guide) i den omtalat gäddstinna skärgården kring
Mariehamn.
Dag 1
20.15
20.55
01.05
01.10
01.40

valfritt datum under sportfiskesäsongen från maj till oktober
Incheckning i Viking Lines terminal i Åbo hamn.
Avresa från Åbo mot Långnäs med Viking Lines flaggskepp M/S Viking Grace.
Ankomst till Viking Lines terminal i Långnäs (i Lumparland, ca 30 kilometer från Mariehamn).
Transfer från Långnäs till Mariehamn med Viking Lines ordinära anslutningsbuss.
Ankomst till och incheckning på 4-stjärniga Hotell Arkipelag på Strandgatan 35 i Mariehamns
Österhamn och tillika centrum.
Övernattning i dubbel- eller enkelrum. Alla rum med balkong.

Dag 2
10.00

17.00

Frukost serveras mellan kl. 07-10.00 (lördagar & söndagar till kl. 08-11.00) i Restaurang Arkipelag.
Heldags fiskeutfärd på egen hand i den omtalat gäddstinna skärgården kring Mariehamn
inkluderande:
- Start & stop hos RoNo båtuthyrning i Österhamn (cirka 300 meter från Hotell Arkipelag),
- rejäl 3-personers Askeladdenbåt med 10-hästars utombordsmotor och full tank bensin,
- fiskekort samt
- flytvästar till låns.
Bastu & pool i hotellets relaxavdelning mellan kl. 17-19.00.
Entré till kvälls- och nattlivet i huset Arkipelag.
Övernattning natt-2, på Hotell Arkipelag.

Dag 3
13.45
13.55
14.25
19.50

Frukost i Restaurang Arkipelag.
Avfärd från hotellet till Viking Lines terminal med en förbeställd & förbetald taxi.
Incheckning i Viking Lines terminal i Mariehamns Västerhamn.
Avresa från Mariehamn till Åbo med M/S Viking Grace.
Tillfälle till taxfreeshopping ombord i Östersjöns elegantaste snabbköp – Shopping World.
Ankomst till Viking Lines terminal i Åbo.

Paketpriset för hela det ovanstående arrangemanget är – vid bokning av minst 2 personer

-

under tiden 03.05-19.07:
under tiden 19.07-01.08:
under tiden 01.08-03.10:

per person i dubbelrum
345 euro
385 euro
345 euro

per person i enkelrum
455 euro
535 euro
455 euro

För de som vill ta bil med sig till/från Åland bokar vi bilplats ombord på de aktuella färjorna. Priset för en
bilplatsbiljett Åbo-Långnäs Mariehamn-Åbo (bilens maxlängd 5 meter och maxhöjd 2,4 meter) är 52-104
euro beroende på resedatum.

Mot pristillägg kan arrangemanget/paketet revideras på minst 1000 olika sätt – exempelvis så att antalet
fiskedagar utökas till två eller tre och/eller så att det utökas till att omfatta serveringsarrangemang ombord på
färjorna och/eller på hotellet.
För de som önskar resa med färja från Mariehamn till Helsingfors erbjuder vi Viking Lines nattfärja
M/S Gabriella eller M/S Mariella från Mariehamn kl. 23.45 med ankomst till Helsingfors kl. 10.10 och för de
som vill resa snabbt och bekvämt mellan Helsingfors och Mariehamn rekommenderar och erbjuder vi Finnairs
reguljära flighter (flygtid endast 50 minuter).
Välkommen med din bokning eller förfrågan. Våra kontaktuppgifter följer nedan.
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