Välkommen till oss på Hotell Arkipelag!
Vi är glada att ni valt att bo hos oss och sänder här några tips inför er vistelse.
Parkering
Vi har egen parkering både under tak och utanför
hotellet på sjösidan där ni parkerar gratis. Stanna
gärna först utanför hotellentrén på Nygatan och
lämna ert bagage i receptionen.

njuter du av grillat och sallader i sommarrestaurangen Garden. Vår egen sommelier har
valt drycker som passar till menyerna. En aktuell
meny
hittar
du
på
vår
hemsida
www.hotellarkipelag.com.

In- och utcheckning
Incheckning från kl. 15.00 och utcheckning kl.
12.00. Kontakta receptionen för att höra om
möjlighet till andra tider.

Ålandsfrukost, vår frukostbuffé med lokala råvaror enligt säsong och tillgång serveras alla
dagar. Du som valt att boka rum utan frukost kan
enkelt köpa till den i vår reception.

Vi har ett låst bagagerum i reception där ni tryggt
kan lämna ert bagage utan kostnad.

Aktiviteter
Kvällsbastu ingår kl. 17.00–19.00. Övriga tider
erbjuder vi privatbastu, boka gärna på förhand.

Mat och dryck
Vi serverar en omtyckt lunchbuffé alla vardagar,
måndag–fredag, kl. 10.30–14.00. Här finns alltid
både fisk-, kött- och vegetarisk varmrätt, dagens
soppa och sallader.
Oliven restaurang & bar erbjuder à la carte och
klassiker höst, vinter och vår. Sommartid

I receptionen kan du låna cyklar, spel och
tidningar. I närheten finns härliga gång- och
löpbanor.
Motionscykel och löpband står till våra gästers
förfogande kl. 07.00–19.00. Utomhus-pool under
sommaren, kom ihåg baddräkt!

Sätt guldkant på din vistelse

Privatbastu en timme, badrock,
tofflor, shampoo, balsam och
body lotion från Rituals, frukt,
nötter och vatten 29€/person

Moët&Chandon Brut Imperial
85€/75cl

Liten bukett röda rosor 30€
Stor bukett röda rosor 80€

Frukt och choklad 10€/person

Förhandsboka taxi!
Telefon +358 (0)18 22150

Mousserande vin
9€/20cl, 39€/75cl
Bokning
Kontakta vår reception på telefon +358 (0)18 24020 eller
mejla info@hotellarkipelag.ax senast dagen före ankomst.
Varmt välkommen till Åland och Hotell Arkipelag!

www.hotellarkipelag.ax
Strandgatan 35, Mariehamn
+358(0)18 24020

