Företagsgolf Arkipelag 2021
Ålandspaket omfattande båtresa Kapellskär-Mariehamn-Kapellskär, två dagars golftävling på Kungsbanan
och Slottsbanan hos Ålands Golfklubb i Kastelholm, övernattning på Hotell Arkipelag i Mariehamn, komplett
måltidsprogram och alla behövliga transporter på Åland.
Dag 1
08.45
09.30
09.30
12.45
12.50
13.15
14.00
19.00
19.30
20.30

valfri dag under golfsäsongen 2021!
Incheckning i Viking Lines terminal i Kapellskär.
Avresa från Kapellskär med Viking Lines M/S Rosella
Utrymme ombord disponeras för förvaring av golfbagar & bagage.
Rejäl brunch serveras ombord i fartygets buffetrestaurang.
Ankomst till Viking Lines terminal i Mariehamns Västerhamn.
Avfärd med förbeställd & förbetald stortaxi eller buss från Viking Lines terminal till Ålands Golfklubb
i Kastelholm (25 kilometer och lika många minuters körtid från färjeterminalen).
Ankomst till och incheckning hos Ålands Golfklubb i Kastelholm.
Tillfälle till träning på ÅGK:s utmärkta övningsområden.
Golftävling, 18 hål på Kungsbanan inkluderande "longest drive” på hål 9, lättlunch vid kiosken intill
tionde hålets green och "nearest pin” på hål 14.
Avfärd från ÅGK till Hotell Arkipelag (23 kilometer och lika många minuters körtid).
Ankomst till och incheckning på 4-stjärniga Hotell Arkipelag på Strandgatan 35 i Mariehamns
Österhamn och tillika centrum.
Tre rätters skärgårdsmiddag inklusive isvatten & kaffe på Restaurang Arken Garden eller
på Hotell Arkipelags nyaste restaurang Compagniet.
Entré till nattlivet i huset Arkipelag.
Övernattning i stora dubbel- eller enkelrum - alla rum med balkong.

Dag 2
09.00
09.30
10.00
16.00
17.30
18.30
18.30
18.30

19.45

Frukost serveras från kl. 07.00 i Restaurang Arkipelag.
Utcheckning från hotellet och transfer till ÅGK.
Uppvärmning på ÅGK:s övningsområden.
Golftävling, avslutande 18-håls runda på den nya fantastiska Slottsbanan inklusive ”nearest pin” på
hål 9, lättlunch vid kiosken mellan hål 11-12 och ”longest drive” på hål 16.
Bastu/dusch och omklädning i ÅGK:s relaxavdelning.
Avfärd från ÅGK till Viking Lines terminal i Mariehamn.
Avresa från Mariehamn till Kapellskär med Viking Lines M/S Rosella.
Utrymme ombord disponeras för förvaring av golfbagar och bagage.
Avslutnings- & prisutdelningsmiddag (Viking-buffet inklusive öl/vin/vatten & kaffe) ombord i
fartygets buffetrestaurang.
Tillfälle till taxfreeshopping i fartygets snabbköp.
Ankomst till Viking Lines terminal i Kapellskär (som ligger på en timmes körtid från Roslagstull eller
Norrtull i Stockholm).

Resan till Åland kan (valfritt och till samma paketpris) också ske med Eckerö Linjens M/S Eckerö kl. 10.00 från
Grisslehamn med ankomst till Berghamn (i Eckerö 45 kilometer från Kastelholm) kl. 13.00. Returresan kan om
så önskas också ske med M/S Eckerö som avgår kl. 18.30 från Berghamn och som anländer till Grisslehamn
kl. 19.30.
Observera att alla klockslag avser lokal tid. När klockan är 12 i Sverige är hon 13 på Åland!

Forts.

Paketpriset för hela arrangemanget är - under
förutsättning att bokningen omfattar minst fyra
resenärer

Per resenär
i dubbelrum

Per resenär
i enkelrum

-

under perioden 10.05-19.07:

470 euro

525 euro

-

under perioden 19.07-01.08:

490 euro

565 euro

-

under perioden 01.08-03.10:

470 euro

525 euro

Söker du något mindre omfattande (och därmed också ett prismässigt ännu förmånligare) arrangemang än den
ovanstående och kompletta två-dagars paketvarianten, erbjuder vi också sådana. Kunden berättar hur hen vill
ha det och vi levererar - så enkelt är det!
Välkommen med din bokning eller förfrågan. Ring eller mejla oss gärna!
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