Silverskär Konferens 2020
Ålandspaket omfattande båtresa Stockholm-Mariehamn-Stockholm med måltider & möteslokaler ombord,
transfer Mariehamn-Skatanhamnen-Mariehamn och ett (eller flera) helpensionsdygn på exklusiva Silverskär.
Dag 1
07.00
07.45

11.30
14.10
14.15
14.45
15.00
15.15

20.00

Dag 2
08.00
10.00
12.00
13.00
13.15
13.45
14.25
14.25

18.55

- valfri datum under den isfria säsongen av 2020
Incheckning hos gruppincheckningen i Viking Lines terminal i Tegelvikshamnen i Stockholm.
Avresa från Stockholm till Mariehamn med Viking Lines flaggskepp M/S Viking Grace.
Möteslokal (inkl. AV-utrustning) ombord under hela resan till Mariehamn.
Kaffe & frukt serveras i aulan intill möteslokalen.
Buffet-lunch inklusive öl/vin/vatten och kaffe serveras ombord i Restaurang Aurora.
Tillfälle till shopping i Östersjöns största och elegantaste taxfreebutik Shopping World.
Ankomst till Viking Lines terminal i Mariehamns Västerhamn.
Transfer från Viking Lines terminal till Skatanhamnen i Saltvik (ca 30 minuters körtid).
Avfärd med Silverskärs passbåt M/S Victoria från Skatanhamnen till Silverskär.
Ålandspannkaka med välkomstsnaps serveras på Silverskärs brygga.
En möteslokal (inklusive all teknisk AV-utrustning) i gemytliga ”Ladugårds” disponeras under hela
vistelsetiden på ön.
Eftermiddagskaffe med hembakt bröd serveras i möteslokalen.
Möjlighet till (kostnadsfria) pausaktiviteter som tennis, volleyboll, boule & kubb och/eller skogspromenad med Silverskärs egen guide.
Tillgång till vedeldad strandbastu och utomhusjacuzzi.
Tre rätters middag baserad på säsongens smakrika lokala råvaror inklusive varsitt glas Veuve
Clicquot Champagne samt isvatten & kaffe.
Övernattning i hemtrevliga dubbelrum och/eller enkelrum.

Rejäl skärgårdsfrukost.
Förmiddagskaffe med bröd serveras i möteslokalen.
Skärgårdslunch med sallad, fiskvarmrätt, isvatten & kaffe.
Avfärd från Silverskär till Skatanhamnen med M/S Viktoria.
Avfärd med Viking Line Buss från Skatanhamnen till Mariehamn.
Ankomst till och incheckning i Viking Lines terminal i Mariehamns Västerhamn.
Avresa från Mariehamn till Stockholm med M/S Amorella.
Möteslokal ombord under hela resan till Stockholm.
Eftermiddagskaffe & frukt serveras i aulan intill möteslokalen.
Viking-buffet-middag inklusive öl/vin/vatten & kaffe serveras i fartygets buffetrestaurang.
Tillfälle till taxfreeshopping ombord i fartygets affärer.
Ankomst till Viking Lines terminal i Stockholm.

Alla klockslag avser lokal tid. När klockan är 12 i Sverige är hon 13 på Åland!
Paketpriset för hela det ovanstående arrangemanget är (vid bokning av 20 resenärer eller fler)
- 545 euro per person inklusive moms
Kostnaden för ett tilläggsdygn på Silverskär (möteslokal, eftermiddagskaffe, strandbastu, 3-rätters middag,
övernattning, frukost, förmiddagskaffe & konferenslunch) är
- 365 euro per person inklusive moms

Exempel på extra aktiviteter & ungefärliga priser per person/dag
- Tennis, volleyboll, boule & kubb kostar inget extra och Silverskärs fyra egna kajaker
får disponeras fritt!
- Fiskeutfärd, årstidsanpassat & komplett arrangemang med guide, fiskeredskap,
rejäl/sjösäker båt, fiskekortsavgifter & flytoveraller till låns för samtliga deltagare
o halvdag (3-5 timmar):
o heldag (5-8 timmar):
- Golf hos Ålands Golfklubb i Kastelholm eller hos Eckerö Golf i Kyrkoby:
- Kajakutflykt, halvdag inklusive kanoter, instruktör & färdkost:
- Skytte, 5-kamp eller spårning runt ön:
- Champagneprovning med smakbitar & dryck:

160 euro
250 euro
60-90 euro
75 euro
32 euro
56 euro

Resan till Åland kan, om kunden så önskar, också ske (i vissa fall mot pristillägg) med:
- Tallink Silja Line kl. 07.10 från Stockholm till Mariehamn (ankomst kl. 13.35),
- M/S Gabriella eller M/S Mariella kl. 16.30 Stockholm till Mariehamn (ankomst kl. 23.40),
- Tallink Silja Line kl. 17.10 från Stockholm till Mariehamn (ankomst kl. 13.35),
- M/S Rosella kl. 09.00, 12.00, 14.45. 19.00 eller 20.00 från Kapellskär till Mariehamn (restid 2-2,5 t.),
- M/S Eckerö kl. 10.00, 15.00 el. 20.00 från Grisslehamn till Berghamn (restid 2 timmar) eller med
- Air Leap kl. 09.25 eller 20.40 från Arlanda till Mariehamn (flygtid endast 25 minuter).
Returresan från Åland tillbaka till Sverige kan, om så önskas, också ske (i vissa fall mot pristillägg) med:
- M/S Cinderella kl. 09.00 från Mariehamn till Stockholm (ankomst kl. 15.15),
- M/S Birka Stockholm kl. 10.00 från Mariehamn till Stockholm (ankomst kl. 15.45),
- Tallink Silja Line kl. 13.45 från Mariehamn till Stockholm (ankomst kl. 18.15),
- M/S Rosella kl. 07.30. 12.45, 16.00 eller 18.30 från Mariehamn till Kapellskär (restid 2-2,5 timmar),
- M/S Eckerö kl. 08.30, 13.30 eller 18.30 från Berghamn till Grisslehamn (restid 2 timmar) eller med
- Air Leap kl. 06.40 eller 16.30 från Mariehamn till Arlanda (flygtid 25 minuter).
Välkommen med din bokning eller förfrågan! Ring eller mejla oss gärna!
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