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I de gamla Kungarnas fotspår 2-4 juni 

    
Följ med SPF Gagnef på resa till Åbo & Helsingfors 

Dag 1 startar vi vår resa från Rättvik för att sedan stiga ombord på Mariella som avgår från 

Stockholm kl 20.00. Väl ombord så avnjuter vi en god buffé inkl vin, öl, läsk och kaffe. 

Dag 2 vaknar vi i Åbo, vi kommer iland kl 07.35 på morgonen och innan dess har vi fått i oss en 

tidig frukost. Väl framme i Åbo väntas en hel dag längs Kungsvägen, se program i Finland nedan. 

Under eftermiddagen har vi kommit fram till Helsingfors där vi stiger ombord på Mariella som 

avgår från Helsingfors kl 17.15. Under kvällen serveras en två rätters middag inkl 2 glas öl/vin 

samt kaffe & kaka 

Dag 3 Kommer vi till Stockholm, vår ankomsttid är kl 10.00. Innan vi stiger av fartyget så smakar 

det gott med en god frukost. Sedan är det bara bussresa hem till Rättvik igen 

** Tiderna i Finland är + 1 timme 

 
Program i Finland 

*Guidning på svenska hela dagen 

*Kaffe & bakelse på Wiurila gård 

*Lunch i Fiskars med förrätt, 

huvudrätt, efterrätt med kaffe 

*Egen tid för shopping och 

utställningar i Fiskars 

*Presentation av Mangs Gård 

följt av kaffe med pannkaka och 

hemlagad sylt 

 
Anmälan till: 

Margareta Guinard 070-9512561 
 

Senast den 23 april behöver vi din anmälan 

2-rätters meny 

 

Förrätt: Gubbröra med spisknäcke, picklad rödlök och dillolja 

Varmrätt alt 1: Örtmarinerad majskycklingfilé, rösti, 

sommargrönsaker och dragonsås, alternativ 1 är standard om 

inget annat anges 

Alt 2: Grillad fjordöring med varm potatissallad och 

gräslökssås 

Kaffe och kaka 

Resfakta 

Avresa 

 2-4 juni 

 

2.500:- 
 

I RESAN INGÅR: 

*Båtresa Stockholm-Åbo och 

Helsingfors-Stockholm del i B2 ins-hytt 

*En buffetmiddag inkl öl,vin,läsk,kaffe 

*En två-rätters middag inkl 2 glas öl/vin 

samt kaffe & kaka 

*Två frukostar 

*Måltider exkl dryck, bussguidning i 

Finland enl program 

 

TILLÄGG / PERSON:  

Enkel B-hytt insides 480:- 

Del i A2-hytt utsides 170:- 

Enkel A-hytt utsides 750:- 

 
*  Giltig legitimation MÅSTE medföras på 

resan och uppvisas vid ombordstigning   

 
*Avresa från Rättvik kl 12.50 

*Avresa från Leksand kl 13.15 

*Avresa från Gagnef kl 13.45 
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