Turbeskrivelse Helsingfors
Dag 1: Avreise fra Lyngdal med påstigning østover på vei til Sandefjord. Vi tar Sandefjord-Strømstad
med mulighet for mat om bord før vi kjører til Karlstad for overnatting med middag på hotellet.
Dag 2: Stockholm; Sveriges hovedstad og økonomiske sentrum siden 1200-tallet, Nordens største by
med over 1,5 millioner innbyggere. Byen består av 14 øyer og 53 broer og ligger vakkert til ved
innsjøen Mälerens utløp mot Østersjøen. Gamlebyen Gamle Stan med hyggelige smale
brosteinsbelagte gater og slottet er vel verd et besøk. Stockholm er også kjent for sin vakre
skjærgård.
Etter frokost på hotellet kjører vi til Stockholm og får en sightseeing og besøker Vasamuseet, trolig
det best bevarte krigsskipet fra 1600-tallet før vi tar ferge til Åbo med Tallink Silja Line Baltic Princess
i utvendig lugar med middag om bord. Anbefalt å bruke litt tid på dekk under utseilingen fra
Stockholm mens skipet snor seg gjennom en fantastisk skjærgård med spennende øyriker i flere
timer, en fantastisk opplevelse i seg selv.
Dag 3: Åbo; Tidligere hovedstad og Finlands eldste by med historie helt tilbake til ca år 1280 og har
gjennom hele sin historie vært en kulturell møteplass. her finnes slott fra middelalderen,
rennesansedomstol og elva Aura som deler byen i «denne og den» siden. Byen er hjem til en
fantastisk skjærgård vi seiler inn på morgenen.
Vi spiser frokost på hotell før en 3 timers guidet omvisning med skandinavisk talende guide der vi
blant annet besøker Åbo slott. Etterpå kjører vi til solbyen Nådendal, Nordens mest solrike by. Byen
er kåret til årets turistby i Finland flere ganger og presidentens sommerresidens er plassert her. Etter
Nådendal kjører vi innom Fiskars bruk der vi finner små lokale produsenter, alt fra bryggerier, ysteri,
smie, keramikkverksted og glassblåsning og annet håndverk, tid til å spise lunsj (ikke inkludert.)
Overnatting i Helsingfors med middag på hotellet.
Dag 4: Helsinki; Finlands hovedstad, omtrent på størrelse med Oslo. Skjæringspunktet hvor Østen
møter Vesten med alt fra fargerike torg til saluhaller. Byen er full av spennende butikker i spennende
finsk arkitektur, museer med det siste innen kunst, teater, opera, kirker, grønne parkområder og den
verdenskjente Finlandiahallen - alt er innen gangavstand fra hverandre.
Etter frokost på hotellet blir det en 3 timers omvisning i byen før det blir god tid til å gå rundt på
egenhånd. På kvelden tar vi Silja Serenade til Stockholm med middag ombord.
Dag 5: Vi kjører mot Vadstena Slott et slott med vollgrav bygd opprinnelig som en festning i 1545.
Slottet er i dag et av Sveriges best bevarte eksempler på renessansearkitektur, mulighet for å kjøpe
lunsj. Vi kjører videre til Gøteborg hvor vi spiser middag på hotellet.
Dag 6: Vi kjører hjemover og tar ferge fra Strømstad til Sandefjord, muligheter for mat om bord.
Pris 8590kr per person i dobbeltrom

enkeltromstilegg er 1950

Prisen inkluderer:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bussreise med helturist buss
t/r Sandefjord - Strømstad
2 netter i utvendig lugar med
Silja Tallink Line
Sightseeing Stockholm
Sightseeing Åbo
Sightseeing Helsinki
Inngang Vasamuseet
3 Hotellovernattinger
5 Frokoster
5 Middager
Reiseleder

Vi tar forbehold om endringer, skrivefeil og ledig kapasitet ved bestilling.

