Golf-Åland All in One 2020
Golfpaket omfattande båtresa Kapellskär-Mariehamn-Kapellskär eller Grisslehamn-Berghamn-Grisslehamn,
en eller två hotellövernattningar samt två eller tre golfrundor med färdigt bokade starttider och betald
greenfee på Kungsbanan och på den nya fantastiska Slottsbanan hos Ålands Golfklubb i Kastelholm.
Dag 1

14-tiden

- valfri dag/datum under golfsäsongen 2020!
Incheckning vid Viking Lines bilincheckning i Kapellskär kl. 08.15 - eller hos Eckerö Linjens
bilincheckning i Grisslehamn kl. 09.15.
Avresa kl. 09.00 från Kapellskär mot Mariehamn med Viking Lines M/S Rosella - alternativt kl.
10.00 från Grisslehamn till Berghamn med Eckerö Linjens M/S Eckerö.
Ankomst till Viking Lines terminal i Mariehamns kl. 12.15 eller kl. 13.00 till Eckerö Linjens terminal i
Berghamn/Eckerö.
Avfärd kl. 12.20 med egen bil (eller taxi mot tilläggskostnad) från Mariehamn till Ålands Golfklubb i
Kastelholm (25 kilometer och lika många minuters körtid) alternativt kl. 13.05 från Berghamn (45
kilometer och lika många minuters körtid).
Ankomst till och snabbincheckning hos Ålands Golfklubb i Kastelholm kl. 12.45 (kl. 13.45 om
bilresan skett från Berghamn).
Golf, 18 hål på Kungsbanan med färdigt bokad kl. 13.30-tiden (eller kl. 14.30-tiden) och med
beräknad speltid 4,5-5 timmar.
Övernattning i dubbel- eller enkelrum valfritt på
- 4-stjärniga Hotell Arkipelag på Strandgatan 35 i Mariehamns Österhamn & tillika centrum
(där alla rum har balkong) eller på
- det nyrenoverade och fräscha Park Alandia Hotell på Norra Esplanadgatan 3 i hjärtat av
Mariehamn eller
- på det enklaste och förmånligaste hotellet Cikada som ligger på Hamngatan 1 i ett lugnt hörn av
Mariehamns Västerhamn.

Dag 2
10-tiden
18.00
18.30

19.45

Frukost serveras dagligen i hotellets restaurang mellan kl. 07-10.00.
Golf, 18 hål på Nya Slottsbanan med färdigt bokad och perfekt utslagstid.
Bastu, dusch och omklädning i ÅGK:s relaxavdelning efter golfspelet.
Incheckning hos Viking Lines bilincheckning i Mariehamns Västerhamn – alternativt hos Eckerö
Linjen i Berghamn senast kl. 18.00!
Avresa från Mariehamn till Kapellskär med Viking Lines M/S Rosella eller med Eckerö
Linjens M/S Eckerö från Berghamn till Grisslehamn.
Tillfälle till taxfreeshopping ombord i fartygets snabbköp.
Ankomst till Viking Lines terminal i Kapellskär eller till Eckerö Linjens terminal i Grisslehamn.

Observera att alla klockslag gäller lokal tid. När klockan är 12 i Sverige är hon 13 på Åland!

Forts.

Paketpriset (euro inklusive service & moms) för hela
det ovanstående programmet är per golfare

båtresa t/r + 2 greenfee
+ 1 övernattning

båtresa t/r + 3 greenfee
+ 2 övernattningar

17.07-02.08
- 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:

220
330
190
245
170
210

420
640
360
465
315
400

02.08-19.08
- 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:

205
270
190
245
170
210

390
520
360
465
315
400

19.08-01.09
- 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:

195
250
180
230
150
180

370
480
340
435
280
340

01.09-01.10
- 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:

195
250
175
225
150
180

370
480
325
430
280
340

01.10-18.10
- 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:

185
225
165
210
150
180

345
425
310
400
280
340

Kostnaden för bilplats(er) ombord på färjan till/från Åland (som också bokas via oss) tillkommer och är
beroende på resrutt & datum 30-44 euro per bil (personbil max 5 meter lång och max 2,4 meter hög) och
tur-retur-resa.
Paketet kan modifieras på minst 1000 olika sätt beroende på kundens önskemål och budget. För de gäster
som vill övernatta extra komfortabelt erbjuder vi (mot pristillägg) sviter på alla hotell. På Hotell Arkipelag kan
man också (mot pristillägg 30 euro per rum/natt) övernatta i rum med strålande utsikt mot MSF-Marinan.
Exempel på tilläggstjänster & ungefärliga priser (euro) per person
- Rejäl brunch ombord på M/S Rosella eller M/S Eckerö vid avgången från Sverige:
- Transfer, Mariehamn-Kastelholm, enkel resa, beroende på resenärsantal:
- Lunch med sallad, valfri varmrätt från dagens lunchmeny, en öl (eller ett glas
husets vin alternativt mineralvatten) samt kaffe i Ålands Golfklubbs restaurang
- Golfbil (ordinär 2-personers elbil), 18 hål:
- Golflektion (30 minuter) med ÅGKs head pro Chris Waldron:

16
10-30
20
45
50

- 3-rätters skärgårdsmiddag inklusive isvatten & kaffe på Restaurang Arkipelag eller Arken
Garden/Oliven eller på någon av de övriga förstklassiga krogarna i Mariehamn:
- Middag ombord på M/S Rosella eller M/S Eckerö under returresan:

50
från 18

Har du frågor eller vill du "slå till" med en bokning är det bara att mejla henrik@turist-konferens.ax eller ringa
+358 18 15987 eller +358 457 5267087
Betalt för de arrangemang/paket vi bokar vill vi i regel ha två veckor innan avresan - mot vår faktura vilken vi
mejlar 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 ska med på färjan till/från Åland.
Mer detaljerad information om Ålands Golfklubb hittar du på deras egen hemsida www.agk.ax och mer allmän
information om Åland får du på Ålands officiella turismportal www.visitaland.com
Välkommen med din bokning eller förfrågan. Ring eller mejla oss gärna!
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