Fyrmöte på Åland 2021
Tre dagars Ålandspaket omfattande båtresa Åbo-Mariehamn-Åbo, två övernattningar på Hotell Arkipelag,
dagsutfärd till Märkets berömda fyr och ett komplett måltidsprogram.
Dag 1
08.15
08.45
12.00
14.10
14.15
14.25

19.00

valfri datum under tiden 18 juni – 15 augusti
Incheckning i Viking Lines terminal i Åbo.
Avresa från Åbo till Mariehamn med M/S Amorella.
Viking Buffet-lunch inklusive öl/vin/vatten & kaffe i fartygets buffetrestaurang.
Möjlighet till taxfreeshopping i fartygets snabbköp
Ankomst till Viking Lines terminal i Mariehamns Västerhamn.
Avfärd med taxi från Viking Lines terminal till Hotell Arkipelag.
Ankomst till och incheckning på 4-stjärniga Hotell Arkipelag på Strandgatan 35 i Mariehamns
Österhamn och tillika centrum.
Fri entré till hotellets bastu- & poolavdelning för alla gäster mellan kl. 17-19.00.
Valfri 3-rätters à la carte-middag inkl. isvatten & kaffe i Restaurang Arken Garden eller Compagniet.
Övernattning i standard dubbelrum och/eller enkelrum (alla rum med balkong).

Dag 2
10.00

17.00
19.30

Frukost serveras mellan kl. 7-10 (lördagar & söndagar kl. 07-11) i Restaurang Arkipelag.
Fem timmars utfärd till Märkets fyr inkluderande:
- taxitransfer från hotellet till Käringsund (i Eckerö),
- båtresa Käringsund-Märket-Käringsund M/S Felicia & kapten Bengt Granberg och/eller med
M/S Sefyr & kapten Fredrik Holmström,
- besök på och visning av Märkets fyr,
- besök på sälkolonin i närheten av Märket,
- lunchkorg inklusive måltidsdryck & kaffe samt
- returtransfer med taxi från Käringsund till Hotell Arkipelag.
Bastu & pool för den som önskar mellan kl. 17-19.00 i hotellets relaxavdelning.
Valfri 3-rätters à la carte-middag inkl. 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

Frukost i Restaurang Arkipelag.
Tid för shopping, promenader och/eller museibesök i Mariehamn. På Ålands officiella turistportal
Visit Åland finns det gott om aktivitetstips. Vi rekommenderar ett besök på Ålands
fantastiska nya sjöfartsmuseum & museifartyget Pommern.
Taxitransfer från Hotell Arkipelag till Viking Lines terminal.
Incheckning i Viking Lines terminal i Mariehamns Västerhamn.
Avresa från Mariehamn till Åbo med Viking Lines flaggskepp M/S Viking Grace.
Viking Buffet-middag inklusive öl/vin/vatten & kaffe i fartygets restaurang Aurora.
Möjlighet till shopping i ”Shopping World” – Östersjöns elegantaste taxfree-butik.
Ankomst till Viking Lines terminal i Åbo

Det maximala antalet resenärer per bokning är 22 (som fördelas på båda utfärdsbåtar) och minimiantalet är 4.
Paketpriset beror på antalet resenärer per bokning. Här nedan visar vi vad hela det ovanstående
arrangemanget blir att kosta per person för ett sällskap som omfattar 8 resenärer. För sällskap som består av
färre eller fler än 8 resenärer lämnar vi exakt pris på begäran.
Paketpriset per resenär för ett 8-personers sällskap är
under tiden 18.6-19.7:
under tiden 19.7-1.8:
under tiden 1.8-15.8:

i dubbelrum
525 euro
625 euro
525 euro

I enkelrum
635 euro
775 euro
635 euro

Beroende på kundens egna önskemål och budget kan arrangemanget/paketet revideras på minst 1000 olika
sätt. Resan till och/eller från Åland kan göras med Finnairs direktflyg Helsingfors-Mariehamn-Helsingfors och
returresan kan göras med Viking Lines nattfärja från Mariehamn till Helsingfors.
Välkommen med din bokning eller förfrågan. Ring eller mejla oss gärna!
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