
 

 

Datum: 7/6,  4 dagar 

Pris: 5.090:-  
Detta ingår: 

• Bussresa i moder helturistbuss 

• Båtresa Stockholm–Helsingfors 
och Åbo-Stockholm 

• Del i insides tvåbäddshytt  

• 2-rätters Skeppsmeny inkl. 2 glas 
vin/öl ombord 

• Frukostbuffé t/r ombord 

• Guidens arvode under två dagar 

• Lunch på restaurang Koppar-
smedjan med ett glas vin/öl 

• Rollguidning av Helen Schjerfbeck  

• Inträde till Frontmuseet i Lappvik 

• Interaktiv, privat pianokonsert i 
Hangö stadshus 

• Middag på kvällen restaurang 
Marine 

• Hotellövernattning del i dubbel-
rum inkl frukost  

• Lunch på restaurang Hangö Casino 

• Besök på Wiurila Gårds hem och 
vagnmuseum med guidning 

• Kaffe och bakelse dag 

• Buffé inkl dryck ombord 
 

Övriga tillägg: 

Enkelrum/Enkelhytt 905:-/person 

Del i fönsterhytt 100:-/pers  

 

På denna resa blandar vi historia med småstadsidyll i Finlands sydligaste delar.  

Vi besöker mysiga Hangö som är en typisk sommarstad med sina vackra sandstränder och Ekenäs 

–den gamla stan med sina charmiga trähus som har under årens lopp formats vid havsstranden 

Följ med SPF Värmland och Charterbuss till finska Hangö & Ekenäs 

Bokas hos Charterbuss   Boka snarast, kort anmälningstid 

0550-833 46 alternativ 

Leif Jansson  0563-617 46                            Buss fr Karlstad-Kristinehamn-Karlskoga 

Söndag 7.6 

Avresa från resp hemort. 
16.30 Avgår m/s Gabriella mot Helsingfors, ombord äter vi gemensam 2-rätters a la  
cartemiddag. Resten av kvällen har vi fritt att spendera ombord, kanske blir det en 
svängom på dansgolvet eller lite shopping i taxfreen. 

Måndag 8.6 
Frukosten står uppdukad ombord innan vi är i land i den finska huvudstaden  
Helsingfors klockan 10.10.  Vi åker från Helsingfors med guiden Leena Immonen som har 
en kort bussguidning i Helsingfors mot vårt första stopp för dagen, Fiskars—1600-
talsbruket som förvandlats till unik designer och hantverkarby.  
Här avnjuter vi också en god lunch på restaurang Kopparsmedjan med ett glas vin eller 
öl.  Färden fortsätter sedan mot Ekenäs där vi får en rollguidning av Helen Schjerfbeck 
samt museibesök av Schjerfbeck-utställningen.  
Bussen går sedan vidare mot Hangö, där vi checkar in på vårt hotell. 
Innan middagen får vi avnjuta en  musikalisk stund i Hangö kyrka, pianokonsert med 
Lena Immonen. 
Kl 20.00 är det middag på  restaurang Marine. 

Tisdag 9.6 
Vi äter en god hotellfrukost innan vi checkar ut från hotellet. 
Guiden Leena möter upp oss igen för en  allmän guidning i Hangö inklusive besök i 
Hangö kyrka. Lunch på historiska restaurang Hangö Casino med utsikt över havet. 
Vi tackar Hangö för denna gång och fortsätter mot Lappvik med ett besök i Frontmu-
seet. Ett stopp på Wiurila Gårds hem och vagnmuseum är något man måste hinna med. 
Dess historia går tillbaka ända till 1400-talet. Men 1787 såldes godset till generalmajor 
Magnus Wilhelm Armfelt. Godset är privatägt och ägs numera av en ättling till den 
Armfelstka ätten. Här bjuds vi på eftermiddagskaffe occh bakelse. 
Innan vi kommer till Åbo stannar vi till i Hirvensalo vars främsta sevärdighet är Sankt 
Henriks ekumeniska konstkapell. Kapellet har haft sedan det öppnades 2005 mer än  
400 000 besökare och fortsätter att fascinera, här får  vi  en guidning med pianokonsert. 
20.55 Avgår Viking Grace mot Stockholm, ombord äter vi gemensam buffé.  

Onsdag 10.6  
06.30 ankommer Viking Grace Stockholm, vi äter frukost innan vi kliver av 
ca 07.10. Där vår buss väntar på oss för vidare färd mot våra hemorter. 


