
Jean Sibelius är Finlands nationalskald och likt ingen annan 
lyckades han i sina toner och musik fånga den finska naturen, 
historien och myterna. Det är inte konstigt att hans musik spelade 
en viktig roll i den finska självständigheten. På denna resa följer vi 
Sibelius fotspår och besöker de platser som inspirerat honom i hans 
skapande.

Resan börjar i Helsingfors där vi ser det omtalade Sibelius–
monumentet. Vi besöker Sibelius födelseort Hämeenlinna och hans 
föräldrahem, som idag är ett museum, där vi bland annat kan se 
hans första piano. I Lathis besöker vi Sibeliushallen, en konserthall 
som är unik då den är helt byggd i trä och där vissa delar som 
använts är från 1907.

Sibelius och hans fru Aino ville komma närmare naturen och 
tillsammans byggde de ett hus som ansågs väldigt djärvt för sin 
tid. Vi besöker Ainos trädgård, som hade mål att familjen skulle 
vara självförsörjande, vilket syns i hennes omsorg av trädgården. 

Resan avslutas på samma sätt som Sibelius avslutade sina 
spelningar – med en drink på det anrika Hotell Kämp.

 Program
 DAG 1

16.45  Utresa från Värtahamnen  
 i Stockholm

17.40 Middag ombord

 DAG 2

 Frukost ombord

10.30   Ankomst till Helsingfors

 Besök vid Sibeliusmonumentet

13.30 Lunch i Hämeenlinna  
 & besök i  Sibelius födelsehem

16.00 Avfärd till Lahtis

17.30 Incheckning på hotellet  
 & gemensam middag

 DAG 3

09.00 Besök i Sibeliushallen

11.00 Lunch

12.00 Besök i Ainola museum  
 & trädgård 

14.00 Avfärd till Helsingfors 

 Drink på Hotell Kämp

17.00 Fartyget avgår från Helsingfors

 DAG 4

 Frukost ombord  

09.45 Ankomst till Stockholm 

 

FINLAND

I Sibelius fotspår

GRUPPRESA TILL HELSINGFORS

PRISEX 4690:– per person
Allt detta ingår: båtresa t/r, alla måltider ombord och i land,  
1 hotellövernattning, guide under hela resan och samtliga inträden.

För boking kontakta: 08-666 33 33
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SIBELIUSMONUMENTET HOTELL KÄMP

Gruppresa

4690 :–


