ReseKompaniet

KONST, HISTORIA OCH MUSIK –
HANGÖ, FINLANDS SYDLIGASTE STAD
Goda smaker, saltstänkta dofter och massor av färgsprudlande vyer. Följ med på en
guidad djupdykning bland finska konst-, natur- och historieskatter. Vi bor två kvällar till
sjöss och får en tvådagars minirundresa längs den oändligt vackra Kungsvägen med
övernattning på spahotell vid havet i idylliska Hangö.

21-24 SEPTEMBER 2020
Dag 1 – mån 21 september
Avresa med buss från hemorten, tid och plats fås tillsammans med
bekräftelse.
Kl. 16.30
Kl. 17.00

Viking Lines M/S Mariella avgår från Stadsgården, Stockholm
Buffémiddag inkl. dryck serveras ombord

Dag 2 – tis 22 september
Frukost ombord
Kl. 10.10

Ankomst till Helsingfors

Här möter vi vår guide som tar oss med vår buss genom Helsingfors till Fiskars,
1600-talsbruket som förvandlats till en unik designer- och hantverksby. Här har vi lite fri
tid – kort guidning och shoppingmöjlighet. Gemensam lunch serveras på Restaurang
Kopparsmedjan.
Färden fortsätter till Ekenäs och här får vi följa den finska konstnärinnans Helene
Schjerfbecks fotspår. Schjerfbeck, en av Finlands mest kända konstnärer, spenderade delar
av sitt liv i denna vackra kuststad. Här möter vi guiden Anne Ingman, som tar emot oss i sin
roll som konstnärinnan Schjerfbeck. Vi besöker även museicentret EKTA där det finns en
permanent utställning av Schjerfbecks tavlor. Från Ekenäs tar vi oss till Hangö, denna lilla,
charmiga havsstad. Vi checkar in på Hangös finaste hotell, jugendslottet Hotel Regatta,
beläget på första parkett vid havet.
Det vackra vattentornet är en av stadens symboler. Här finns möjlighet för dem som vill
att åka hissen upp och uppleva en fantastisk utsikt med sina 65 m över havet.
Före vår gemensamma middag på Restaurang Origo i Hangö ger vår guide Leena Immonen
en privat pianokonsert åt oss i Hangö stadshus vackra festsal.
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ReseKompaniet
Dag 3 – ons 23 september
Frukost på hotellet och utcheckning.
På förmiddagen får vi en underhållande rundtur i Hangö med besök i Hangö kyrka. Staden
har en mångsidig historia – vi får höra om emigrationen till Amerika, krigshistoria,
hamnhistoria och personhistoria samt om dagens Hangö förstås. Guidningen avslutas vi den
vackra, historiska sommarrestaurangen Hangö Casino, alldeles vid havet. Här äter vi vår
lunch.
Ca 15 min från Hangö hittar vi Frontmuseet i Lappvik. Museet ligger på stället där den
Svenska Frivilliga Bataljonen hade frontansvar 1941-1942. Vi får en halvtimmes bildshow
om Hangö under både vinter- och fortsättningskriget samt tid att med vår guide se den
intressanta utställningen.
Resan fortsätter till Halikko, där den anrika Wiurila Gård med sin värdinna Anne Marie
Aminoff väntar på oss. Vi får även se gårdens eget vagnmuseum och hemmuseum. Här
serveras eftermiddagskaffe med bakelse.
En härlig avslutning av våra dagar i Finland får vi i den vackra träkyrkan i Hirvensalo –
St Henriks ekumeniska konstkapell. Vår guide berättar om kapellets historia under vägen
och i kapellet håller hon en avslappnande och lugn pianokonsert.
Vidare till terminalen i Åbo för att ta Viking Grace åter till Stockholm
Kl. 20.55 avgång från Åbo
Kl. 20.55 2-rätters skeppsmeny inkl. 2 glas vin serveras på Restaurang Oscar á la carte.
Dag 3 – tors 24 september
Frukost ombord
Kl. 06.30 ankomst till Stockholm
Buss åter till hemorterna
Pris per person:

5.495:-

I priset ingår: bussresa, båtresa Sto-Hels del i 2-bäddshytt kat. B/insides, båtresa Åbo-Sto
del i 2-bäddshytt kat. B/insides, 3 x frukost, 2 x luncher, 3 x middagar, logi 1 natt på Hotel
Regatta del i dubbelrum, alla entréer och guidningar enligt programmet, två
pianokonserter, svensktalande guide dag 2 och 3.
Tillägg singelhytt B/insides/rum:
Tillägg singelhytt A/utsides/rum:

1.100:- 3 nätter
1.300:- 3 nätter

Tillägg för A/utsides 2-b.hytt t/r:

200:- per person

BOKNING SKER TILL RESEKOMPANIET, TEL 016-51 01 51 alt mail
info@resekompaniets.se
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