
INBJUDAN TILL

Eckerö Linjen Senior Cup 
på Åland 27–28 maj 2020

Arrangemanget sker i samverkan mellan Eckerö Linjen och 
Samspel Uppland. Samspel är ett samarbete mellan PRO, 

SPF och SKPF med målsättning att främja vardagsmotionen.  
Under en resa till Åland väljer ni att delta i boule, bridge, 

bowling eller vandring. Resan är ett bra tillfälle för  
nya möten med aktiva och glada personer! 



PRISER OCH AKTIVITETER

BOULE
Spel i Strandnäs och boende på Strandnäs Hotell.
Pris per spelare 1029:– inkl. bilplats ombord
Pris per spelare 1172:– inkl. anslutningsbuss 
I priset ingår: Personbiljetter t/r, bilplats ombord eller anslut-
ningsbuss, brunch och skärgårdsbord exkl. dryck ombord, 
del i dubbelrum en natt inkl. frukost, boulespel i två dagar i 
Strandnäs (totalt 5 spelomgångar).

BRIDGE
Spel och boende på Adlon Hotell. 
Pris per spelare 954:– inkl. bilplats ombord
Pris per spelare 1131:– inkl. anslutningsbuss   
I priset ingår: Personbiljetter t/r, bilplats ombord eller anslut-
ningsbuss, brunch och skärgårdsbord exkl. dryck ombord, 
del i dubbelrum en natt inkl. frukost, bridgespel i två dagar 
på Adlon Hotell.

BOWLING
Spel i Mariehamns bowlinghall. Boende på Cikada Hotell.
Pris per spelare 1063:– inkl. bilplats ombord
Pris per spelare 1240:– inkl. anslutningsbuss   
I priset ingår: Personbiljetter t/r, bilplats ombord eller anslut-
ningsbuss, brunch och skärgårdsbord exkl. dryck ombord, 
del i dubbelrum en natt inkl. frukost, bowlingspel i två dagar i 
Mariehamns bowlinghall.

VANDRING – dagsaktivitet
Vandring på Nåtö Naturreservat
Pris per vandrare 385:– 
I priset ingår: Buss + båt t/r, brunch och skärgårdsbord exkl. 
dryck ombord. Samspel ombesörjer vandrares biltransport 
på Åland. Möjlighet finns att boka personbil ombord.

MEDFÖLJARE som inte deltar i aktivitet
Pris per medföljare boende på Strandnäs Hotell inkl. bilplats 
ombord 920:–. Pris per medföljare boende på Adlon Hotell 
inkl. bilplats ombord 879:–. Pris per medföljare boende på 
Cikada Hotell inkl. bilplats ombord 839:–.

MEDFÖLJARE som inte deltar i aktivitet
Pris per medföljare boende på Strandnäs Hotell inkl. 
anslutningsbuss 1063:–. Pris per medföljare boende 
på Adlon Hotell inkl. anslutningsbuss 1056:–. Pris per 
medföljare boende på Cikada Hotell inkl. anslutningsbuss  
1016:–. 

I priset ingår: Personbiljett t/r, bilplats ombord eller anslut-
ningsbuss, brunch och skärgårdsbord exkl. dryck ombord, 
del i dubbelrum en natt inkl. frukost.

ENKELRUMSTILLÄGG
Strandnäs Hotell 123:– Cikada Hotell 299:–
Adlon Hotell 403:–

ECKERÖ LINJENS ANSLUTNINGSBUSSAR
För de resande som inte har tillgång till bil  
se eckerolinjen.se/anslutningsbussar 
Bokning av bussanslutning sker klubbvis  
i samband med bokning av resa.

FÖR NÄRMARE INFORMATION OM CUPEN 
Kontakta Samspels Aktivitetsansvarig:
Boule; Håkan Ekström  070-838 16 21, 
ekstrom.hakan@gmail.com 
Bowling och Bridge; Göran Pilström 070-258 15 74, 
pilstrom.mapi@telia.com
Vandring; Berit Ericsson 070-309 43 20, 
berit.c.ericsson@telia.com

ANMÄLAN 
Anmälan sker klubb/föreningsvis via anmälningsblankett.
E-posta anmälningsblanketten till grupp@eckerolinjen.se
senast den 27 mars 2020.

BETALNING
Förhandsbetalning sker klubb/föreningsvis till Eckerö Linjen 
efter att ansvarig i klubben/föreningen fått bekräftelse, dock 
senast den 15 april 2020. Vid frågor kontakta oss  
på e-post: karin.karlsson@eckerolinjen.se

RESEPROGRAM boule, bowling & bridge 
(övernattning)

27 MAJ
Kl. 08.30 Bilresenärer samling i Grisslehamn vid  färje- 

terminalen. Bussresenärer får information och 
resehandlingar i Grisslehamn vid färjeterminalen.    

Kl. 10.00 M/S Eckerö avgår från Grisslehamn.  
Gemensam brunch ombord i Buffé Bornholm.

Kl. 13.00 (finsk tid) Ankomst Eckerö och Åland.   
Bil/buss till Mariehamn. 

Kl. 14.00 (finsk tid) Aktiviteter enligt särskilt program.  
Incheckning på respektive hotell. Var och en  
ordnar sin egen middag.

28 MAJ
Frukost på respektive hotell. Aktiviteter enligt särskilt 
program. Var och en ordnar sin egen lunch. Återfärd från
Mariehamn med bil/buss. 
Kl. 18.00 (finsk tid) Samling vid Eckerö färjeterminal.
Kl. 18.30 (finsk tid) Återresa från Eckerö med gemensam
 middag i Buffé Bornholm.
Kl. 19.30 (svensk tid) Ankomst Grisslehamn.

RESEPROGRAM vandring (dagsresa) 
28 MAJ
Kl. 10.00 M/S Eckerö avgår från Grisslehamn.  

Gemensam brunch ombord i Buffé Bornholm. 
Kl. 13.00 (finsk tid) Ankomst Eckerö och Åland.  
 Aktivitet enligt särskilt program. 
Kl. 18.00 (finsk tid) Samling vid Eckerö färjeterminal.
Kl. 18.30 (finsk tid) Återresa från Eckerö med gemensam
 middag i Buffé Bornholm.
Kl. 19.30 (svensk tid) Ankomst Grisslehamn.

ARRANGÖRER 
Eckerö Linjen i samarbete med Samspel Uppland. Vi reser-
verar oss för eventuella pris- och programförändringar.

www.eckerolinjen.se • Tel. 0175-258 00

Välkommen till Åland!



Aktiviteter:

BOULE  BRIDGE  BOWLING  VANDRARE 

Antal lag: .............................. Antal lag/par: .........................  Antal spelare: ........................ Antal: ...............................

Antal spelare:...................... Antal spelare:.........................  Antal medföljare: ..................

Antal medföljare: ............... Antal medföljare: ..................  

Denna blankett mejlas till grupp@eckerolinjen.se senast den 27 mars 2020!

Telefon 0175-258 00. www.eckerolinjen.se

ANMÄLNINGSBLANKETT  
Samspel/Eckerö Linjen Senior Cup 27–28/5 2020

Föreningens namn: ..........................................................................................................................................................................

Kontaktperson: .........................................................................................................

Mobiltelefon: .............................................................................................................

E-post: .................................................................................................................................................................................................

Önskemål resa/boende:  .............................................................................................................................................................

Antal personbilar: ....................................................................................................

Antal dubbelrum ......................................................................................................

Antal enkelrum: ........................................................................................................
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