
 

Under vår rundresa på sex dagar får vi en 
fantastisk inblick i vårt vackra östra 
grannland. Vi bekantar oss med Karelen, 
gränslandet mot Ryssland, och tar del av 
den brokiga historia som området 
involverats i. Men främst reser vi på 
vindlande vägar genom grönskande 
skogar, ser glittrande sjöar, upplever 
mäktiga vattenfall och besöker städer 
som stoltserar med slott, kyrkor och viktig 
kulturhistoria. 

TISDAG 7 

Middag.  
Avresa från påstigningsorten till Stockholm och Med 
Viking Line till Helsingfors. Vår båt avgår 16.30 från 
Stockholm. Middag och övernattning ombord i 2-bädds 
insideshytt med golvbäddar. Utsideshytt mot tillägg och 
efter tillgång.  

ONSDAG 8 

Frukost och middag.  
Efter ankomst till Helsingfors följer vi den gamla 
Kungsvägen österut mot ryska gränsen. Kungsvägen gick 
mellan Stockholm och Viborg, som då Finland tillhörde 
Sverige var gränsstad mot Ryssland. I Borgå, som 
grundades av Magnus Eriksson 1346, gör vi guidad 
stadsvandring med lokalguide. Uppehåll för lunch. Borgå 
är bl. a känt för sina gamla smala gränder och äldre 
bebyggelse. Borgå förknippas även med författaren Johan 
Ludvig Runeberg. 
Strömfors bruk är nästa anhalt. Det gamla järnbruket från 
1698 erbjuder en vacker och avkopplande miljö, och 
hantverkstraditionerna hålls vid liv i bodarna och 
gårdsbyggnaderna. Hamnstaden Kotka passeras och vi kör 
vidare mot dagens mål Lappeenranta, (Villmanstrand) - en 
livlig turistort kallad Karelens södra port och beläget vid 
Saima kanal.  Övernattning på Sokos Hotell Lappeenranta. 
(260 km) 

TORSDAG 9 

Frukost och middag.  
Vi följer vägen utmed finsk-ryska gränsen förbi Imatra och 
kommer på allvar in i det finska sjöområdet. Vi upplever 
den omtalade PUNKAHARJUÅSEN, som sträcker sig som 
en mer än 7 km lång naturlig ”bro” och bjuder på 
fascinerande vyer! Snart är vi i SAVONLINNA - en av 
Finlands finaste sommarstäder belägen på öar mellan två 
stora sjöar. Den grundades redan 1639 av greve Per Brahe  

 
På en egen ö tronar den gamla fästningen Olofsborg 
majestätiskt. Här hålls under juli årligen en internationell 
operafestival. Vid lunchtid når vi NYA VALAMO KLOSTER - 
centrum för den ortodoxa kyrkan i Finland och 
vallfärdsort för pilgrimer och tusentals besökare. Vi äter 
lunch och får en guidad rundvandring av en av klostrets 
munkar! Vidare till KUOPIO insjöarnas huvudstad vid sjön 
Kallavesi och övernattning på Scandic Hotell. (377 km) 

FREDAG 10 

Frukost och middag  

Nu är vi i KUOPIO - hjärtat av ”Insjöfinland”! Dagen börjar 
med att en lokal guide tar oss med på en stadsrundtur. 
Om möjligt tar vi oss upp till utsiktstornet på åsen Puijo 
som bjuder på milsvid utsikt över sjö- och 
skogslandskapet Savolax. Efter detta fortsätter vi 
söderut till Jyväskylä och designern ALVAR AALTOS 
museum. Lunchuppehåll. 
Vidare mot Tammerfors – Finlands tredje största stad - 
beläget mellan två inlandssjöar: Näsijärvi och Pyhäjärvi. 
Vattnet från Näsijärvi rinner till Pyhäjärvi genom 
Tammerfors ström. Runtomkring forsen finns röda 
tegelbyggnader, som fungerade som fabriker under 
industrins blomstringstid i Tammerfors. Staden är 
historiskt Finlands första och största industristad och 
därmed kallas också som "Finlands Manchester".  
Övernattning på Scandic City Hotell. (290 km) 

LÖRDAG 11 

Frukost, lunch och middag  
Dagen inleds med en stadsrundtur och ett besök på det 
välkända industriminnet Arbetarmuseet Werstas, vid 
textiltillverkaren Finlaysons fabrik. Lunch på restaurang 
och ölbryggeri Plevna, beläget i tidigare Finlaysons 
fabrikslokal!  På eftermiddagen uppehåll vid IITTALA 
utställning och affär.  Vi far mot Helsingfors. 
Vårt fartyg avgår 18.00 från Helsingfors. Middag och 
övernattning ombord i 2-bädds insideshytt med 
golvbäddar. Utsideshytt mot tillägg och efter tillgång.  

SÖNDAG 12 

Frukost.   
Ankomst till Stockholm och vidare resa mot hemorten. 

 

 

       Anmälan till resan:   
   SPF / Lotta Gustafsson   

          070-246 53 97  

Finlands inland sjöar natur  med SPF 
tisdag – söndag  7 – 12 juli, 6 dagar 2020   

 
 

https://sv.wikipedia.org/wiki/N%C3%A4sij%C3%A4rvi
https://sv.wikipedia.org/wiki/Pyh%C3%A4j%C3%A4rvi_(Birkaland)
https://sv.wikipedia.org/wiki/Tammerfors_str%C3%B6m


 

 

Avresa:    Tisdag 7 juli    Resdagar:        6 

Pris : 8.690: - inklusive 

• resa i helturistbuss från påstigningsorten 
• fyra övernattningar i 2-b rum m d/wc 
• två övernattningar ombord Viking Line i 2-b hytt insides 
• sex frukostar 
• en lunch 
• fem middagar 
• samtliga utflykter och entréer enl. program 
• busskaffe med bröd i samband med pauser 
• färjekostnader och vägskatter 
• reseledares tjänster 
 

Frivilliga tillägg: 

Enkelrum och enkelhytt insides  2.490 kr 
Enkelrum och enkelhytt utsides     2.990 kr 
Plats i 2-bäddshytt utsides i mån av tillgång    490 kr 
Reservation av plats i buss     200 kr 

Färdledare för resan: 

Lars Malmström 

Pass: 

Pass eller nationellt ID-kort skall medföras. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Våra hotell:  

Natt 1:  Ombord Viking Line  
Stockholm-Helsingfors  
plats i 2-bädds hytt insides med d/wc, 
golvbäddar. 

 

Natt 2:   Hotell Sokos Lappeenranta**** 
Brahenkatu 1 53100, Villmanstrand 

  Tel.: +358 10 762 1000 
Antal rum: 99 - alla med dusch, toalett 
och TV. Våningar: 3. Hiss: ja.  
Läge på orten: i centrum 
 Särskilda handikapprum: nej. 
Övrigt: Sauna, restaurang 
Vår bedömning: hög klass**** 

 
Natt 3:   Hotell Scandic Kuopio**** 

Satamakatu 1  Kuopio 
Tel +358 17 195111 
Antal rum: 137 - alla med dusch, toalett 
och TV. Våningar: 6. Hiss: ja.  
Läge på orten: i centrum  
Särskilda handikapprum: nej.  
Övrigt: Sauna, restaurang 
Vår bedömning: hög klass**** 

Natt 4:   Hotell Scandic Tampere City**** 
Hämeenkatu 1, 33100 Tampere,  
Tel +358 3 2446111 
Antal rum: 263 - alla med dusch, toalett 
och TV. Våningar: 7. Hiss: ja.  
Läge på orten: i centrum  
Särskilda handikapprum: nej.  
Övrigt: Sauna, restaurang 
Vår bedömning: hög klass**** 

Natt  5:  Ombord Viking Line  
Helsingfors - Stockholm 
plats i 2-bädds hytt insides med d/wc, 
golvbäddar. 
 

 

 

 
 

Arrangör enl. Paketreselagen/lagen om 

Resegarantier är  

RESAREN AB, (Org.-nr 559057–8729) 

 Mandelblomsgatan 4, 74536 Enköping. 

Företaget är godkänt för F-skatt. 

VÄLKOMMEN till FINLAND 

Lars Malmström/VD    

Resaren AB, Mandelblomsgatan 4, 745 36 ENKÖPING 

e-post: lars@resaren.se    

Tel direkt.  070-6850888 

(20190912) 

 

tel:+358%2010%20762%201000
https://www.google.se/search?source=hp&ei=sLGOW53tDK2MmgW7_I64Cg&q=hotel+jutlandia+frederikshavn+dk&oq=hotel+jutlandica&gs_l=psy-ab.1.1.0i13k1l10.1325.6192.0.11043.17.16.0.0.0.0.217.1497.13j2j1.16.0..2..0...1.1.64.psy-ab..1.16.1497.0..0j35i39k1j0i131k1j0i203k1j0i10k1.0.q0WAb5O4-_4
https://www.google.se/search?sxsrf=ACYBGNTQ7exhHbV5tjKeN6lSHc-DKrwiLw%3A1568807242807&source=hp&ei=ShmCXcyJMMqQmwWgno8I&q=scandic+tampere+city&oq=scandic+tampere+City&gs_l=psy-ab.1.0.0l10.18523.24402..28497...0.0..0.119.1301.17j3......0....1..gws-wiz.......35i39j0i67j0i131.hD8T7LO25lI
mailto:lars@resaren.se

