Grönt kort på Åland 2021
Ålandspaket omfattande valfri båtresa Sverige-Åland-Sverige, fem dagars nybörjargolfkurs hos Ålands
Golfklubb i Kastelholm samt övernattning inklusive frukost från måndag till fredag på Hotell Arkipelag i
Mariehamn.
Måndag
07.45
09.30
10.00
Efterm.
16.00
16.30
18.30

valfri måndag under golfsäsongen 2021!
Båtresa från Sverige till Åland (personbiljett/däcksbiljett) valfritt med
Viking Lines flaggskepp M/S Viking Grace från Stockholm (ankomst till Mariehamn kl. 14.10) eller
Viking Lines M/S Rosella från Kapellskär (ankomst till Mariehamn kl. 12.45) eller med
Eckerö Linjens M/S Eckerö från Grisslehamn (ankomst till Berghamn/Eckerö kl. 13.00).
Ankomst till och incheckning på 4-stjärniga Hotell Arkipelag på Strandgatan 35 i Mariehamns
Österhamn och tillika centrum.
Samling hos Ålands Golfklubb i Kastelholm (23 kilometer och lika många minuters körtid från
hotellet) där head pron Chris Waldron hälsar sina elever välkomna.
Inledande träningspass på ÅGK:s range (fram till kl 18.30 tiden).
Det exakta tidsschemat för golfkursens resterande träningspass slås fast innan avfärden från ÅGK.
Övernattning i dubbelrum eller enkelrum på Hotell Arkipelag (där alla rum är extra stora och har
egen balkong). Alla rum kan förses med en extrabädd.

Tisdag, onsdag & torsdag
Frukost (serveras dagligen mellan kl. 07-10.00) i Restaurang Arkipelag.
10-tiden Träningspass 2, 3 & 4 på ÅGK:s drivingrange, övningsbunker & övningsgreener.
12-tiden Lunchpaus - vi rekommenderar ÅGK:s egen berömda restaurang.
13-tiden Träning på egen hand på ÅGK:s övningsområden.
Kväll
Teori- & regelstudier (på egen hand enligt instruktörerns anvisningar).
Övernattning, natt 2, 3 & 4 på Hotell Arkipelag.
Fredag
10-tiden
14.25
18.30
18.30

Frukost i Restaurang Arkipelag.
Avslutande träningspass samt uppspel för "grönt kort".
Returbåtresa (personbiljett/däcksplats) valfritt rutt
Mariehamn-Stockholm med Viking Lines M/S Amorella (ankomst kl. 18.55) eller
Mariehamn-Kapellskär med Viking Lines M/S Rosella (ankomst kl. 19.45) eller
Berghamn-Grisslehamn med Eckerö Linjens M/S Eckerö (ankomst kl. 19.30).
Möjlighet till taxfreeshopping ombord i fartygets affärer.

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

Paketpriset för hela programmet är
under tiden 03.05-16.07
per vuxen i dubbelrum: 610 euro
per vuxen i enkelrum: 830 euro
per junior i extrabädd: 330 euro
under tiden 19.07-30.07
per vuxen i dubbelrum: 690 euro
per vuxen i enkelrum: 990 euro
per junior i extrabädd: 330 euro
under tiden 02.08-01.10
per vuxen i dubbelrum: 610 euro
per vuxen i enkelrum: 830 euro
per junior i extrabädd: 330 euro
Tilläggskostnaden för en bilplats ombord på färjan till/från Åland (som vi bokar samtidigt med resepaketet) är
beroende på rutt & datum, 40-72 euro per bil (maxlängd 5 meter & maxhöjd 2,4 meter) & tur-retur-resa.
Med tanke på transportbehovet mellan hotellet i Mariehamn och Ålands Golfklubb i Kastelholm (23 kilometer
och lika många minuters körtid) rekommenderar vi resenärerna att ta med sig egen bil på färjan till/från
Åland. Det är praktiskt och blir förmånligare än att transportera sig med taxi under vistelsetiden här.
Betalt för hela den slutliga bokningen vill vi ha två veckor innan resan (mot vår faktura vilken vi mejlar till
beställaren) i god tid innan.
Golfkursen/-undervisningen kräver inga förkunskaper eller tidigare erfarenhet av golf från deltagarnas sida och
heller inte någon egen medhavd utrustning. De klubbor, bollar och teorimaterial som behövs för att delta i
kursen utlånas av instruktören och Ålands Golfklubbs pro shop.
Det som förväntas av deltagarna är att de har
- normala fysiska & mentala förutsättningar för att kunna tillgodogöra sig undervisningen,
- engagemang och vilja att följa och agera i enlighet med den undervisning som instruktören/
instruktörerna serverar och därtill
- lämpliga kläder & skodon (ordinära fritidskläder och sportskor passar bra).
För att vi skall kunna göra en fullständig bokning behöver vi ha:
- namn och födelsetid på alla resenärer,
- bilens/bilarnas registreringsnummer samt
- dina kontaktuppgifter (namn, postadress, e-postadress och mobiltelefonnummer).
Vill du boka eller har du först någon fråga är det bara att ringa eller mejla till oss. Alla våra kontaktuppgifter
följer nedan.
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