Golf-Åland All in One 2018
Golfpaket omfattande båtresa Kapellskär-Mariehamn-Kapellskär (alternativt Grisslehamn-BerghamnGrisslehamn), en eller flera hotellövernattningar samt två eller flera 18-håls rundor med färdigt bokade
starttider och betald greenfee på Slottsbanan & Kungsbanan hos Ålands Golfklubb i Kastelholm.
Dag 1
08.15
09.00
12.15
12.20
12.45
14-tiden
19-tiden

valfri dag/datum under golfsäsongen 2018
Incheckning vid bilincheckningen intill Viking Lines färjterminal i Kapellskär (som ligger på en
timmes körtid från Norrtull eller Roslagstull i Stockholm).
Avresa från Kapellskär mot Mariehamn med Viking Lines m/s Rosella.
Ankomst till Viking Lines färjterminal i Mariehamns Västerhamn.
Avfärd med er egen bil eller taxi (mot tiläggskostnad) från färjterminalen till Ålands Golfklubb i
Kastelholm (25 kilometer och lika många minuters körtid).
Ankomst till och snabbincheckning hos Ålands Golfklubb i Kastelholm.
Golf, 18 hål på Slottsbanan med beräknad speltid 4-4,5 timmar.
Ankomst till och incheckning på
- 4-stjärniga Hotell Arkipelag på Strandgatan 35 intill MSF-marinan i Mariehamns Österhamn och
tillika centrum eller
- 3-stjärniga och nyrenoverade Park Alandia Hotell på Norra Esplanadgatan 3 i hjärtat av
Mariehamn alternativt
- det enklaste och billigaste Mariehamnshotellet Hotell Cikada som ligger på Hamngatan 1 i ett
lugnt hörn av Mariehamns Västerhamn.
Entré till kasino & nattklubb Arkipelag (gäller vid övernattning på Arkipelag).
Övernattning i dubbel- eller enkelrum (på Hotell Arkipelag har alla rum balkong och på Park
Alandia är alla alla rum nyrenoverade premiumrum)

Dag 2
10-tiden
17.45
18.30
19.45

Frukost i hotellets restaurang (serveras dagligen mellan kl. 07-10.00).
Golf, 18 hål på Kungsbanan hos Ålands Golfklubb i Kastelholm med beräknad speltid 4,5-5 timmar.
Bastu, dusch och omklädning i ÅGK:s relaxavdelning efter golfspelet.
Incheckning vid bilincheckningen intill Viking Lines färjterminal i Mariehamn – senast 30 minuter
innan färjans avgång.
Avresa från Mariehamn till Kapellskär med Viking Lines m/s Rosella.
Tillfälle till taxfreeshopping ombord i fartygets affärer.
Ankomst till Viking Lines terminal i Kapellskär.

Båtresan till Åland kan om så önskas, också (till samma paketpris) ske med Eckerö Linjens m/s Eckerö
kl 10.00 från Grisslehamn (som ligger ungefär 11 mil eller 1,5-2 timmars körtid från Stockholm) med ankomst
kl. 13.00 till Berghamn (på Eckerö, 45 kilometer och lika många minuters körtid från Ålands Golfklubb
Kastelholm).
Returbåtresan från Åland tillbaka till Sverige, kan om så önskas, även ske med Eckerö Linjens m/s Eckerö
som avgår kl. 18.30 från Berghamn och som anländer till Grisslehamn kl. 19.30
Observera att alla klockslag gäller lokal tid. Svensk tid i Sverige och finländsk tid på Åland. När klockan är 12 i
Sverige är den 13 på Åland!

Paketpris (Eur per person) med arrangemang som
ovan inklusive service & moms

Båtresa t/r + 2 greenfee
+ 1 övernattning

Båtresa t/r + 3 greenfee
+ 2 övernattningar

29.04-28.06 mitt i veckan
- i dubbelrum på Hotell Arkipelag
- i enkelrum på Hotell Arkipelag
- i dubbelrum på Park Alandia Hotell
- i enkelrum på Park Alandia Hotell
- i dubbelrum på Hotell Cikada
- i enkelrum på Hotell Cikada

209,00
263,00
193,00
240,00
164,00
192,00

293,00
401,00
261,00
355,00
203,00
259,00

30.04-30.06 weekender
- i dubbelrum på Hotell Arkipelag
- i enkelrum på Hotell Arkipelag
- i dubbelrum på Park Alandia Hotell
- i enkelrum på Park Alandia Hotell
- i dubbelrum på Hotell Cikada
- i enkelrum på Hotell Cikada

229,00
283,00
213,00
260,00
184,00
212,00

378,00
486,00
346,00
440,00
288,00
344,00

01.07-17.08 mitt i veckan
- i dubbelrum på Hotell Arkipelag
- i enkelrum på Hotell Arkipelag
- i dubbelrum på Park Alandia Hotell
- i enkelrum på Park Alandia Hotell
- i dubbelrum på Hotell Cikada
- i enkelrum på Hotell Cikada

225,00
290,00
208,00
260,00
178,00
208,00

375,00
505,00
341,00
445,00
281,00
341,00

06.07-18.08 weekender
- i dubbelrum på Hotell Arkipelag
- i enkelrum på Hotell Arkipelag
- i dubbelrum på Park Alandia Hotell
- i enkelrum på Park Alandia Hotell
- i dubbelrum på Hotell Cikada
- i enkelrum på Hotell Cikada

245,00
310,00
228,00
280,00
198,00
228,00

405,00
535,00
371,00
475,00
311,00
371,00

19.08-30.08 mitt i veckan
- i dubbelrum på Hotell Arkipelag
- i enkelrum på Hotell Arkipelag
- i dubbelrum på Park Alandia Hotell
- i enkelrum på Park Alandia Hotell
- i dubbelrum på Hotell Cikada
- i enkelrum på Hotell Cikada

209,00
263,00
193,00
240,00
164,00
192,00

348,00
456,00
316,00
410,00
258,00
314,00

24.08-31.08 weekender
- i dubbelrum på Hotell Arkipelag
- i enkelrum på Hotell Arkipelag
- i dubbelrum på Park Alandia Hotell
- i enkelrum på Park Alandia Hotell
- i dubbelrum på Hotell Cikada
- i enkelrum på Hotell Cikada

229,00
283,00
213,00
260,00
184,00
212,00

378,00
486,00
346,00
440,00
288,00
344,00

02.09-30.09 mitt i veckan
- i dubbelrum på Hotell Arkipelag
- i enkelrum på Hotell Arkipelag
- i dubbelrum på Park Alandia Hotell
- i enkelrum på Park Alandia Hotell
- i dubbelrum på Hotell Cikada
- i enkelrum på Hotell Cikada

209,00
263,00
193,00
240,00
164,00
192,00

293,00
401,00
261,00
355,00
203,00
259,00

01.09-29.09 weekender
- i dubbelrum på Hotell Arkipelag
- i enkelrum på Hotell Arkipelag
- i dubbelrum (premiumrum) på Park Alandia Hotell
- i enkelrum (premiumrum) på Park Alandia Hotell
- i dubbelrum på Hotell Cikada
- i enkelrum på Hotell Cikada

229,00
283,00
213,00
260,00
184,00
212,00

378,00
486,00
346,00
440,00
288,00
344,00

Mitt i veckan-pris gäller söndag-måndag(tisdag), måndag-tisdag(onsdag), tisdag-onsdag(torsdag), onsdag–
torsdag(fredag) och torsdag-fredag. Weekendpris gäller fredag-lördag(söndag) och lördag-söndag samt
under Valborgs- och Kristhimmelsfärdshelgen.
Kostnaden bilplats(er) ombord på färjan till och från Åland (som också bokas via oss), tillkommer och
är beroende på resrutt och datum, Eur 24-36,00 per personbil & tur-retur-resa.
De som eventuellt vill spela en eller flera rundor på 18-håls banan i Eckerö i stället för Slottsbanan eller
Kungsbanan hos Ålands Golfklubb i Kastelholm, kan göra så. Exakt paketpris för spel på Eckeröbanan (där
greenfeepriset i regel är Eur 20,00 lägre per person/dag än vad det är i Kastelholm) offererar vi på begäran.
Exempel på tilläggstjänster & ungefärliga priser (Eur) per person
- Rejäl brunch ombord på m/s Rosella vid avgången från Kapellskär
- Transfer, Mariehamn-Kastelholm, enkel resa, beroende på antalet resenärer
- Lunch med sallad, valfri varmrätt från dagens lunchmeny, en Stallhagenöl (eller ett glas
husets vin alternativt mineralvatten) samt kaffe i Ålands Golfklubbs restaurang
- ÅGK-golfbil (ordinär 2-personers elbil), 18 hål
- ÅGK-golfbil (ordinär 2-personers elbil), 18 hål, med läkarintyg
- Golflektion (30 minuter) med ÅGKs head pro Chris Waldron
- 3 rätters skärgårdsmiddag inklusive isvatten & kaffe på Restaurang Arkipelag eller Arken
Garden/Oliven eller på någon av de övriga förstklassiga krogarna i Mariehamn
- Viking Line Grill & Roast Table middag inklusive öl/vin/vatten och kaffe ombord på m/s
Rosella vid avgången från Mariehamn
- Viking-buffet-middag inklusive öl/vin/vatten & kaffe ombord på m/s Rosella vid avgången
från Mariehamn

16,00
10-30,00
18,00
45,00
35,00
50,00
52,00
17,00
26,00

Arrangemanget/paketet kan modifieras på minst 1000 olika sätt - allt i enlighet med kundens önskemål. Har
du frågor eller vill du "slå till" med en bokning är det bara att mejla eller ringa till oss. Våra kontaktuppgifter
finner du nedan.
Betalt för de arrangemang/paket vi bokar vill vi i regel ha tre veckor innan avresan - mot vår faktura vilken vi
postar till resebeställaren i god tid innan.
För att vi skall kunna göra en fullständig bokning behöver vi ha namn och golf-id på alla resenärer, beställarens
fullständiga postadress, e-postadress samt mobilnummer. I god tid innan resan behöver vi också ha
registreringsnumret på den eller de bilar som skall med på färjan till/från Åland.
Välkommen med din bokning eller förfrågan. Ring eller mejla oss gärna!
Ålands Turist & Konferens Ab
Strandgatan 35, AX-22100 Mariehamn | Telefon +358 18 15 987, mobil +358 457 526 7087
henrik@turist-konferens.ax | www.turist-konferens.ax

