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Park Alandia Hotell
Norra Esplanadgatan 3, Mariehamn
Tel: +358 (0) 18 14130
E-post: info@parkalandia.com
Web: www.parkalandia.com
01.01-30.04 och 01.08-31.12.2018
Enkelrum 79 €/dygn
Dubbelrum 89 €/dygn
01.05-31.07.2018
Enkelrum 87 €/dygn
Dubbelrum 100 €/dygn

I rumspriset ingår frukost, wifi och morgonbastu i
poolavdelningen. Halva hotellet är under renovering. (Bastu
och poolen är stängda och frukosten serveras i baren till ca
1.6.2018)
Nyrenoverade rum med nya sängar, möbler, textilier, nya
badrum samt kylskåp och vattenkokare på rummen. På
hotellet finns restaurang och pub med livemusik onsdaglördag året om.

Hotell Pommern
Norragatan 8-10, Mariehamn
Tel: +358 (0) 18 15555
E-post: info@alandhotels.fi
Web: www.alandhotels.fi
05.01-29.03 och 30.09-31.12.2018
Enkelrum 82 €/dygn
Dubbelrum 92 €/dygn
30.03-31.05 och 19.08-29.09.2018
Enkelrum 107 €/dygn
Dubbelrum 117 €/dygn
01.06-18.08.2018
Enkelrum 140 €/dygn
Dubbelrum 150 €/dygn

Extrabädd kostar 25€ per natt inkl. frukost och går att få i
alla rum.
Priserna är per rum/natt inkl. frukostbuffé, linne, städning,
trådlöst bredband, parkering och moms (10% på logidelen
och 14% på frukostdelen). Inga faktureringsavgifter
tillkommer i de fall ni vill att vi fakturerar rummen till er.
Rumsreservationerna görs direkt med Ålandhotels (mail
info@alandhotels.fi eller telefon +358 18 15555) hänvisa
alltid till avtalet när ni gör er reservation.

Hotell Savoy
Nygatan 12, Mariehamn
Tel: +358 (0) 18 15400
E-post: info@alandhotels.fi
Web: www.alandhotels.fi
30.03-31.05 och 19.08-29.09.2018
Enkelrum 82 €/dygn
Dubbelrum 92 €/dygn
01.06-18.08.2018
Enkelrum 90 €/dygn
Dubbelrum 100 €/dygn

Extrabädd kostar 25€ per natt inkl. frukost och går att få i
alla rum.
Priserna är per rum/natt inkl. frukostbuffé, linne, städning,
trådlöst bredband, parkering och moms (10% på logidelen
och 14% på frukostdelen). Inga faktureringsavgifter
tillkommer i de fall ni vill att vi fakturerar rummen till er.
Rumsreservationerna görs direkt med Ålandhotels (mail
info@alandhotels.fi eller telefon +358 18 15555) hänvisa
alltid till avtalet när ni gör er reservation.

Hotell Adlon
Hamngatan 7, Mariehamn
Tel: +358 (0) 18 15300
E-post: info@alandhotels.fi
Web: www.alandhotels.fi
30.03-31.05 och 19.08-29.09.2018
Enkelrum 82 €/dygn
Dubbelrum 92 €/dygn
01.06-18.08.2018
Enkelrum 90 €/dygn
Dubbelrum 100 €/dygn

Extrabädd kostar 25€ per natt inkl. frukost och går att få i
alla rum.
Priserna är per rum/natt inkl. frukostbuffé, linne, städning,
trådlöst bredband, parkering och moms (10% på logidelen
och 14% på frukostdelen). Inga faktureringsavgifter
tillkommer i de fall ni vill att vi fakturerar rummen till er.
Rumsreservationerna görs direkt med Ålandhotels (mail
info@alandhotels.fi eller telefon +358 18 15555) hänvisa
alltid till avtalet när ni gör er reservation.

