HavsVidden Konferens 2021
Konferenspaket omfattande båtresa Åbo-Mariehamn-Åbo med konferens & måltider ombord, transfers på
Åland samt ett (eller flera) konferensdygn med helpension på HavsVidden.
Dag 1
08.15
08.45
08.45
08.45
12.00
14.10
14.15
15.00
15.15

15.15
18.30
20.00

Dag 2
08.00
09.00
12.00
13.00
13.45
14.25
14.25
14.25

19.50

valfri datum under tiden 3/5-30/12
Incheckning hos gruppincheckningen i Viking Lines terminal i Åbo hamn.
Avresa från Åbo till Mariehamn M/S Amorella.
Möteslokal (inklusive AV-utrustning) disponeras ombord under hela resan till Mariehamn.
Morgonkaffe & frukt serveras i aulan intill möteslokalen.
Viking-buffet-lunch inklusive öl/vin/vatten och kaffe ombord i fartygets buffetrestaurang.
Ankomst till Viking Lines terminal i Mariehamns Västerhamn.
Avfärd med buss eller taxi från Viking Lines terminal till HavsVidden (45 kilometer och lika många
minuters körtid).
Ankomst till och incheckning på HavsVidden (i kommunen Geta, längst i norr på Åland).
Konferens i en möteslokal (med anteckningsblock, blädderblock, whiteboard, OH-projektor, TV,
DVD, VHS, LCD-projektor, internetanslutning, frukt, mineralvatten och havsutsikt) som disponeras
under hela vistelsetiden på hotellet.
Eftermiddagskaffe med hembakade godsaker serveras i loungen intill möteslokalen.
Relax med bastu, pool och bubbelbad i HavsViddens badhus.
Tre rätters skärgårdsmiddag inklusive isvatten & kaffe serveras i Restaurang HavsVidden.
Övernattning i små hotellrum utan havsutsikt eller i lyxiga 2-6-personers klipphus med havsutsikt.

Frukost serveras i Restaurang HavsVidden.
Fortsatt konferens i samma HavsVidden-möteslokal som dagen innan.
Förmiddagskaffe med frukt.
Konferenslunch m. sallad, varmrätt, isvatten & kaffe serveras i Restaurang HavsVidden.
Avfärd med buss eller taxi från HavsVidden till Mariehamn.
Ankomst till och incheckning i Viking Lines terminal i Mariehamns Västerhamn
Avresa från Mariehamn till Åbo med Viking Lines flaggskepp M/S Viking Grace.
Möteslokal (inkl. AV-utrustning) ombord under hela resan till Åbo.
Eftermiddagskaffe & frukt serveras i aulan intill möteslokalen.
Viking-buffet-middag inklusive öl/vin/vatten och kaffe i ombord i fartygets Restaurang Aurora.
Tillfälle till shopping ombord i Östersjöns elegantaste taxfreebutik Shopping World.
Ankomst till Viking Lines terminal i Åbo.

Paketpriset för hela det ovanstående
arrangemanget är inklusive moms
- vid bokning av minst 10 resenärer
- per person i hotell-dubbelrum:
- per person i hotell-enkelrum:
- per person i klipphus-dubbelrum:
- per person i klipphus-enkelrum:

Under tiden
01.05-01.10
410 euro
465 euro
440 euro
540 euro

Under tiden
01.10-31.12
375 euro
435 euro
395 euro
500 euro

Priset för ett extradygn (möteslokal,
eftermiddagskaffe, 3-rättersmiddag,
övernattning, frukost, förmiddagskaffe &
konferenslunch) på HavsVidden är
- per person i hotell-dubbelrum:
- per person i hotell-enkelrum:
- per person i klipphus-dubbelrum:
- per person i klipphus-enkelrum:

Under tiden
04.05-01.10
230 euro
295 euro
260 euro
370 euro

Under tiden
01.10-31.12
215 euro
275 euro
245 euro
345 euro

Exempel på extra aktiviteter & ungefärliga priser per person/dag inklusive service & moms
- Rökbastu à la Havsvidden: 25 euro
- Spabehandlingar: 75-100 euro
- Fiskeutfärd – ett årstidsanpassat & komplett arrangemang med guide(er),
fiskeredskap fiskeredskap, rejäla/sjösäkra båta(ar), fiskekortsavgifter & flytoveraller
till låns för samtliga deltagare: 150-250 euro
- Sälsafari, cirka 4-5 timmar inklusive båt & förare och färdkost: 100 euro
- Kanotutfärd, halvdag inklusive kanoter, instruktör & färdkost: 100 euro
- Seglats med galeasen Albanus: 100-150 euro
- Rundtur med buss- & guide och ev. museibesök & serveringsarrangemang: 50-100
- Golf på de berömda banorna hos Ålands Golfklubb i Kastelholm eller hos Eckerö Golf i
Kyrkoby: 50-100 euro
Resan till Åland kan, om kunder så önskar, också ske (i vissa fall mot pristillägg) med:
- Tallink Silja Line kl. 08.15 från Åbo med ankomst till Mariehamn kl. 13.35,
- Tallink Silja Lines kl. 20.15 från Åbo med ankomst till Långnäs kl. 00.40,
- M/S Viking Grace kl. 20.55 från Åbo med ankomst till Långnäs kl. 01.05) eller med
- valfri Finnair flight från Helsingfors/Vanda till Mariehamn (flygtid endast 50 minuter).
Returresan från Åland kan, om så önskas, också ske (i vissa fall mot pristillägg) med:
- Tallink Silja Line kl. 13.45 från Mariehamn till Åbo (ankomst kl. 19.15),
- M/S Gabriella eller M/S Mariella kl. 23.45 från Mariehamn med ankomst till Helsingfors följande
morgon kl. 10.10,
- Tallink Silja Line kl. 23.55 från Mariehamn med ankomst till Helsingfors följande morgon kl. 09.55 eller
med
- valfri Finnair flight från Mariehamn till Helsingfors/Vanda.
Vill du boka eller har du frågor om det ovanstående erbjudande eller om andra konferensmöjligheter på
Havsvidden är du välkommen att ringa eller mejla till oss. För dig är det bara berätta hur du vill ha det så syr
vi ihop det optimala Ålandspaketet för dig och dina medresenärer!
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