
 

 

Konst & Historia övernattning  

– Hangö, Finlands sydligaste stad 
En tvådagarsupplevelse genom södra Finland som bjuder på fantastiska upplevelser och möten. Vi 
börjar med ett besök i Fiskars – 1600-talsbruket som förvandlats till en unik designer- och 
hantverkarby. Här avnjuter vi en 3-rätters lunch på restaurang Kopparsmedjan. 

Färden fortsätter förbi Lappvik till Finlands sydligaste stad Hangö och spahotellet Regatta, beläget på 
första parkett vid havet. 
Förmiddagen dag två bekantar vi oss närmare med den charmiga småstadsidyllen i Hangö innan det 
bär av mot nya äventyr i Ekenäs, Wiurila gård, Frontmuseet och Hirvensalo. 
 
I programmet ingår bland annat: 

• Guidning på svenska under två dagar i Finland 
• Rundtur och egen tid för shopping och utställningar i Fiskars 
• Trerätters lunch i Fiskars på restaurang Kopparsmedjan. 
• Rollguidning av Helen Sherfbeck och museibesök i Ekenäs. 
• Boende på Hotel Regatta med inträde till spaavdelningen och frukost 
• Guiden Leena Immonens privata och interaktiva pianokonsert i Hangö stadshus 
• Rundtur i Hangö med specialförmåner i stadens småbutiker 
• Lunch på historiska Hangö Casino (exkl. dryck) 
• Besök på Frontmuseet 
• Besök på Wiurila gård med kaffe och bakelse, släktpresentation, museer 
• Pianokonsert av Lena Immonen i Hirvensalo 

 
Prisexempel ca 4300:- per person inkl buss i Finland. Pris för busstransfer i Sverige tillkommer. 
 
I priset ingår båtresa Stockholm–Helsingfors och Åbo – Stockholm t/r med del i Insidehytt för två, 
buffémiddag inkl vin, öl, läsk och kaffe t/r samt frukost t/r. Boende i dubbelrum, måltider och 
guidning i land enligt programmet.  (tillkommer, middag på hotellet) 
 
Prisexemplet gäller grupper om minst 35 personer, vid avresa söndag eller måndag t o m 2022. 
Paketet kan skräddarsys enligt er grupps önskemål. Pris för buss i Sverige tillkommer. 

För mer information och bokning, ring 08-452 40 40. 

Reservation för program- och prisändringar. Exakt pris fås mot offert. Ta med id-handling. 


