Företagsgolf Arkipelag 2021
Golfpaket omfattande flygresa Helsingfors-Mariehamn-Helsingfors, alla nödvändiga transporter på Åland,
två golfrundor inklusive lunch hos Ålands Golfklubb i Kastelholm samt middag, övernattning och frukost på
Hotell Arkipelag i Mariehamn.
Dag 1
11.30
12.40
13.35
13.45
14.05
14.10
14.45

20.00
20.30
21.00

Dag 2
07.00
08.00
08.30
09.00
14.00

16.30
17.00
18.00
18.55

valfri datum golfsäsongen 2021!
Incheckning (resenärer med varsin max 23 kilos golfbag + varsitt max 8 kilos handbagage)
hos Finnair i terminal-2 på Helsingfors/Vanda flygfält.
Avresa från Helsingfors/Vanda till Mariehamn med Finnairs AY649.
Ankomst till Mariehamns flygfält.
Avfärd från Mariehamns flygfält till Ålands Golfklubb med vår stortaxi eller buss (20 kilometer och
lika många minuters körtid).
Ankomst till och incheckning hos Ålands Golfklubb i Kastelholm.
Möjlighet till träning på ÅGK:s utmärkta övningsområden.
Snabblunch inklusive sallad, valfri "dagens" varmrätt, isvatten & kaffe i ÅGK:s restaurang.
Möjlighet till träning på ÅGK:s utmärkta övningsområden.
Golftävling, 18 hål på Kungsbanann inkluderande:
- ”longest drive” på hål 9,
- kaffe med tilltugg vid kiosken mellan hål 10-11 och
- "nearest pin” på hål 14.
Avfärd från ÅGK till Hotell Arkipelag i Mariehamn med stortaxi eller buss (23 kilometer och lika
många minuters körtid).
Ankomst till & snabbincheckning på 4-stjärniga Hotell Arkipelag på Strandgatan 35 i Mariehamns
Österhamn och tillika centrum.
Skärgårdsmiddag med fiskförrätt, köttvarmrätt, dessert, isvatten & kaffe i hotellets restaurang
Arken Garden eller Compagniet.
Entré till nattlivet i huset Arkipelag.
Övernattning i stora dubbelrum och/eller enkelrum. Alla rum med balkong.

Frukost serveras i Restaurang Arkipelag från kl. 07.00.
Avfärd från Hotell Arkipelag till Ålands Golfklubb i Kastelholm med stortaxi eller buss.
Tillfälle till träning på ÅGK:s övningsområden.
Golftävling, 18 hål på den nya fantastiska Slottsbanan inklusive ”nearest pin” på hål 9,
förmiddagskaffe med tilltugg vid kiosken mellan hål 11-12 och ”longest drive” på hål 16.
Lunch med sallad, fiskvarmrätt, isvatten & kaffe serveras i ÅGK:s restaurang i den takt som spelarna
kommer i mål.
Bastu, dusch & omklädning i ÅGK:s relaxavdelning.
Avfärd från ÅGK till Mariehamns flygplats med vår stortaxi eller buss.
Ankomst till och incheckning hos Finnair på Mariehamns flygplats.
Möjlighet till inköp av taxfree-varor i flygfältets shop (gäller även fastländska resenärer).
Avresa från Mariehamn mot Helsingfors/Vanda med Finnairs flight AY633.
Ankomst till Helsingfors/Vanda (terminal-2).

Paketpriset för hela arrangemanget är
(vid bokning av minst fyra resenärer)

Per resenär
i dubbelrum

Per resenär
i enkelrum

-

under perioden 10.05-19.07:

745 euro

800 euro

-

under perioden 19.07-01.08:

765 euro

840 euro

-

under perioden 01.08-03.10:

745 euro

800 euro

Arrangemanget/paketet kan revideras på minst 1000 olika sätt. Beroende på kundens egna önskemål och
budget kan vi göra det hela enklare/billigare eller mer omfattande och mera påkostat.
Passar inte de ovanstående flygtiderna finns det ofta andra Finnair-flighter att välja mellan samt alltid också
möjligheten att resa med Viking Lines färjor på rutten Åbo-Åland-Åbo . Från Mariehamn är det också möjligt
att resa med Viking Lines nattfärja (MS Gabriella eller M/S Mariella) direkt till Helsingfors (avgång kl. 23.45 från
Mariehamn ankomst till Helsingfors kl. 10.10). Kunden berättar hur hon/han vill ha det och vi levererar - så
enkelt är det!
Har du frågor eller vill du "slå till" med en bokning med en gång är det bara att ringa eller mejla till oss. Våra
kontaktuppgifter hittar du nedan.
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