Fiskepaket Arkipelag Pro 2021
Fiskepaket omfattande båtresa Åbo-Åland-Åbo, två övernattningar på 4-stjärniga Hotell Arkipelag, en hel
dags fiskeutfärd med rejäl båt och professionell kapten/fiskeguide i den omtalat abborr- & gäddstinna
skärgården kring Mariehamn, alla behövliga transporter på Åland och ett komplett måltidsprogram.
Dag 1
20.15
20.55
20.55
Dag 2
01.05
01.10
01.40

10.00

17.00
19.00

valfri datum under sportfiskesäsongen från april till oktober
Incheckning i Viking Lines terminal i Åbo.
Avresa från Åbo till Långnäs med Viking Lines flaggskepp M/S Viking Grace.
Viking buffet-middag inklusive öl/vin/vatten & kaffe ombord i Restaurang Aurora.

Ankomst till färjeterminalen i Långnäs (i Lumparland 30 kilometer från Mariehamn).
Avfärd från Långnäs till Mariehamn med Viking Lines ordinarie anslutningsbuss.
Ankomst till och incheckning på 4-stjärniga Hotell Arkipelag på Strandgatan 35 i Mariehamns
Österhamn och tillika centrum.
Övernattning i stora dubbelrumrum eller enkelrum. Alla rum med balkong.
Frukost serveras i Restaurang Arkipelag mellan kl. 7-10 (lördagar & söndagar kl. 08-11).
Heldags fiskeutfärd i skärgården kring Mariehamn inkluderande:
- start & stop vid Club Marin-bryggan intill Hotell Arkipelag
- rejäl och sjösäker båt med professionell kapten/fiskeguide,
- spinnfiskeutrustning och varma flytoveraller till låns för samtliga deltagare,
- fiskekortsavgifter,
- spinnfiske efter gädda, abborre och/eller laxöring på bästa möjliga vattenområden i
skärgården kring Mariehamn och
- lunchkorg, kaffeserveringar & fiskesup.
Bastu & pool i hotellets relaxavdelning.
Tre rätters à la carte-middag inklusive isvatten & kaffe i Restaurang Arken Garden eller Compagniet.
Övernattning, natt-2 på Hotell Arkipelag.

Dag 3

13.45
13.55
14.25
14.30
19.50

Sovmorgon.
Frukost i Restaurang Arkipelag serveras till kl. 10.00 (till kl. 11.00 på lördagar & söndagar).
Tid för att promenader, museibesök & shopping i Mariehamn.
Transfer från Hotell Arkipelag till Viking Lines terminal.
Incheckning i Viking Lines terminal i Mariehamns Västerhamn.
Avresa från Mariehamn till Åbo med M/S Viking Grace.
Viking-buffet-middag inklusive öl/vin/vatten & kaffe serveras ombord i Restaurang Aurora.
Tillfälle till shopping i Östersjöns elegantaste taxfreebutik – Shopping World.
Ankomst till Viking Lines terminal i Åbo.

Paketpriset för hela arrangemanget är
vid bokning av minst tre resenärer
under perioden 01.04-01.05:
under perioden 01.05-19.07:
under perioden 19.07-01.08:
under perioden 01.08-01.10:
under perioden 01.10-01.11:

Per person
i dubbelrum
565 euro
590 euro
640 euro
590 euro
565 euro

Per person
i enkelrum
647 euro
700 euro
790 euro
700 euro
647 euro

Arrangemanget/paketet kan revideras på minst 1000 olika sätt beroende på kundens egna önskemål och
budget, exempelvis så att:
resan till och/eller från Åland sker med Finnairs ordinarie flighter mellan Helsingfors och Mariehamn
(flygtid endast 50 minuter) eller så att
returresan sker med Viking Lines nattfärja M/S Gabriella eller M/S Mariella eller Tallink Silja Lines
nattfärja från Mariehamn till Helsingfors (avgång kl. 23.45 från Mariehamn ankomst till Helsingfors kl.
10.10)
Kunden berättar hur hen vill ha det och vi bokar - så enkelt är det. Välkommen med din bokning eller förfrågan.
Ring eller mejla oss gärna!
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