Eckerö Hallen
Eckerö Hallen på Åland är hallen för dig
som vill ha sommarklimat året runt! Hallen
rymmer en fullstor fotbollsplan 102x64
meter med konstgräsmatta från Saltex,
samma som på Grimsta IP, Älvsjö IP och
Stömsvallen i Gävle. Här finns även
4 st 110 meters löpbanor, konditionssal,
gym och ett utrymme för massage och
fysioterapi. Ytterligare finns sex omklädningsrum. I hallen finns dessutom café och
konferensrum.

FOTBOLLSWEEKEND
I ECKERÖ HALLEN
från

Fotbollsweekend
Åland är litet och avstånden korta
mellan boende och träningsanläggningar.
Förutom 10 gräsplaner, två konstgräsplaner
utomhus och tre grusplaner finns Eckerö Hallen
– Ålands största inomhushall.
Våra prisvärda paket innehåller resa,
boende, måltider och träningstider.

586:–/person

inkl. båtresa t/r med Eckerö Linjen, en
övernattning på gästhem, frukost samt
träningspass på gräs 2 x 1 timme.
Prisexemplet gäller vid 15 personer.

FOTBOLLSWEEKEND
PÅ GRÄS
från

469:–/person

inkl. båtresa t/r med Eckerö Linjen, en övernattning på hotell, frukost samt träningspass
på gräs 2 x 1 timme. Prisexemplet gäller vid
15 personer.
Exempel på reseupplägg
Dag 1
10.00

Båtresa med Eckerö Linjen från
Grisslehamn till Åland.

13.00

Ankomst till Eckerö på Åland.
Incheckning.

15.00

Träning.
Egna aktiviteter.
Övernattning.

Dag 2

Bokning: tel. 0175-258 00/tryck 3, fax 0175-330 54,
grupp@eckerolinjen.se

08.00

Frukost.

10.00

Träning.

13.30

(alt. 18.30) Hemresa med
Eckerö Linjen till Grisslehamn.

14.30

(alt. 19.30) Ankomst till Grisslehamn.

Fråga efter pris på flerdagarsläger och extra
träningspass.

Hitta lagandan
PÅ ÅLAND
Med Eckerö Linjens resepaket åker hela laget till Åland med fullt
fokus på träning och matcher – vi tar hand om allt kring resan.
Här finns ypperliga möjligheter att utöva de flesta sporter.
På Åland finns hallar för bollsporter, simanläggningar, ishall, curlinghall, inomhusarenan Eckerö.
Hallen med konstgräs av toppklass och konstgräsplaner utomhus i Jomala och Mariehamn.
Eckerö Linjen har ett nära samarbete med
åländska idrottsföreningar och hallvärdar och kan
erbjuda de bästa alternativen för träningsläger
och cuper, inklusive boende, måltider, match- och
träningstider efter önskemål. Avstånden är korta

och ni har möjlighet att bo nära den hall där ni vill
förlägga träningar eller matcher.
Ålandsvistelsen får en bra start på trivsamma
M/S Eckerö. Båtresan från Grisslehamn till Eckerö
tar två timmar och under resan äter ni gott och
kopplar av. Ombord serveras allt från enklare
rätter och husmanskost till skärgårdsbord och
à la carte. I vår välsorterade taxfreebutik handlar
ni godsaker till förmånliga priser.

