Klassresepaket Solhem 2021
Tre dagars Ålandspaket för skolklasser inkluderande båtresa Åbo-Mariehamn-Åbo, två övernattningar i
lantlig & strandnära miljö på Pensionat Solhem i södra Mariehamn, komplett måltidsprogram, hyrcyklar och
trevliga aktiviteter under vistelsetiden på Åland.
Dag 1
08.15
08.45
08.45
12.00
14.10
14.15
14.25
14.25
14.45

15.00
18.00
21.00

Dag 2
08.00
10.00
12.00
17.00
21.00

Dag 3
08.00
09.00
11.30
13.35
13.45
13.55
14.25
14.25
15.00
19.50

valfri datum under perioden 3.5-3.10.
Incheckning hos gruppincheckningen i Viking Lines terminal i Åbo.
Avresa från Åbo till Mariehamn med Viking Lines M/S Amorella.
Ett par enkla hytter disponeras som bagageförråd under hela båtresan.
Viking-buffet-lunch inklusive läsk/isvatten/mjölk och kaffe serveras i fartygets buffetrestaurang.
Ankomst till Viking Lines terminal i Mariehamns Västerhamn.
Utdelning av hyrcyklar (standardcyklar) hos RoNo-cykeluthyrning intill Viking Lines terminal.
Avfärd på hyrcyklar från RoNo till Pensionat Solhem.
Resenärernas bagage transporteras till Solhem med RoNo:s servicebil.
Ankomst till och incheckning på Pensionat Solhem som ligger i lantlig & strandnära i miljö i
Västra Ytternäs (3 kilometer från Mariehamns centrum) och som är Ålands bästa ”hotell” för
Skolklasser.
Tillfälle till (kostnadsfria) aktiviteter som bollspel, mete, rodd, bad på Solhem stora gård & strand.
Middag med sallad, varmrätt (husmanskost), mjölk/saft/vatten i Solhems matsal.
Tillfälle att uppleva omgivningarna kring Solhem och Mariehamn till fots eller per cykel.
Varm choklad och smörgås serveras i Solhems matsal.
Övernattning i flerbäddsrum för eleverna och i dubbel eller enkelrum för de vuxna.

Rejäl frukost i Solhems matsal.
Cykelutfärd på egen hand (på Ålands officiella turismportal Visit Åland finns det gott om utfärdsoch aktivitetsförslag).
Lunch med sallad, varmrätt, isvatten/mjölk på lämplig servering längs turen (eller medhavd
lunchkorg tillagad av Solhems kök).
Middag med sallad, husmanskost varmrätt, mjölk/vatten i Solhems matsal.
Korvgrillning på Solhem strand.
Övernattning, natt-2 på Solhem.

Frukost i Solhems matsal.
Tid för egna aktiviteter.
Lunch med sallad, varmrätt (kött/fisk/vegetariskt) på Restaurang Arkipelag i Mariehamns
Österhamn och tillika centrum.
Resenärernas bagage transporteras från Solhem till RoNo:s kontor med RoNO:s servicebil.
Hyrcyklarna returneras till RoNo:s kontor i Västerhamn.
Incheckning vid Viking Lines terminal.
Avresa från Mariehamn till Åbo med Viking Lines flaggskepp M/S Viking Grace.
Ett par enkla hytter disponeras som bagageförråd ombord under hela båtresan.
Viking-buffet-middag inklusive läsk/isvatten/mjölk serveras i fartygets restaurang Aurora.
Ankomst till Viking Lines terminal i Åbo.

Forts.

Resan till Åland kan också (mot pristillägg) ske med Tallink Silja Lines morgonavgång från Åbo till Mariehamn
eller med någon av Finnairs dagliga flighter från Helsingfors/Vanda till Mariehamn (flygtid endast 50 minuter).
Returresan från Åland kan om så önskas och mot pristillägg, också ske med Tallink Silja Lines
eftermiddagsavgång från Mariehamn till Åbo eller med Viking Lines M/S Gabriella eller M/S Mariella kl. 23.45
från Mariehamn med ankomst till Helsingfors följande morgon kl. 10.10 alternativt med någon av Finnairs
dagliga reguljära flighter från Mariehamn till Helsingfors/Vanda.
Mot pristillägg kan programmet modifieras så att det blir att omfatta mera aktiviteter och/eller flera
övernattningar på Solhem.
Paketpriset för hela det ovanstående
arrangemanget är inklusive service & moms
- per elev (under 18 år) i flerbäddsrum:
- per vuxen i dubbelrum:
- per vuxen i enkelrum:

under tiden
3.5-4.7
215 euro
265 euro
295 euro

under tiden
4.7-15.8
255 euro
305 euro
335 euro

under tiden
15.8-3.10
215 euro
265 euro
295 euro

För eventuella medhavda personbilar ombord på färjan Åbo-Mariehamn-Åbo tillkommer en kostnad om 44-76
euro per bil och tur-retur-resa beroende på resedatum.
Tilläggstjänster/aktiviteter (bokas samtidigt med grundpaketet) och ungefärliga priser per elev
Äventyrsgolf hos Ångbåtsbryggans Äventyrsgolf:
10
Besök (vardagar, kontorstid) på Orklas snacksfabrik i Haraldsby (ca. 25 kilometer från Solhem):
Gratis
Besök på åländska skolor, myndigheter eller företag:
Gratis
Bad & relax hos Mariehamns äventyrsbad Mariebad (3 kilometer från Solhem).
7
Entré till Ålands Sjöfartsmuseum & museifartyget Pommern i Mariehamns Västerhamn
7
Entré till Ålands Jakt & Fiskemuseum i Käringsund/Eckerö (ca. 35 kilometer från Solhem):
5
Viltsafari i Käringsunds vilthägn (ca 35 kilometer från Solhem):
10
Entré till Kastelholms Slott & fängelsemuséet Vita Björn i Kastelholm (25 km. från Solhem):
6
Entré till Brandkårsmuséet i Mörby, Hammarland (ca. 25 kilometer från Solhem):
4
Fiskeutfärd i skärgården kring Solhem:
75
Seglats i skärgården kring Mariehamn med galeasen Albanus:
75
Instruktörsledd kanotutfärd i skärgården kring Solhem, pris endast från:
25
Ridning hos Ridklubben Sleipner (1 kilometer från Solhem):
30
Gocart-racing hos Ålands Motorklubb i Vessingsboda (ca. 25 kilometer från Solhem):
30
Rundtur "Mariehamn jämte omgivningar" med buss & guide, 2 timmar:
25
Rundtur "landsbygden" med buss & guide, 4 timmar:
35
Rundtur "Mariehamn & landsbygden", 6 timmar:
45
Entré till upplevelseparken Smart Park i Eckerö (ca. 30 km från Solhem):
10
Andra aktiviteter/tilläggstjänster Begär pris - vi bokar alla aktiviteter som överhuvudtaget kan ordnas
för skolklasser på Åland!

Välkommen med din bokning eller förfrågan. Ring eller mejla oss gärna!
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