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Hangö, Finlands sydligaste stad 

1 – 4 juni 2020 
En upplevelserik resa i södra Finland 

med konsertpianisten Leena Immonen som vår guide 
 

Hangö är Finlands sydligaste stad och är belägen längst ut på Hangö udd.   Staden har 
en dramatisk historia som är nära förknippad med sjöfart. Som hamnplats nämns 
Hangöudd första gången i slutet av 1200-talet. 
    Från och med 1400-talet användes “Gäddtarmen”, sundet mellan två öar utanför den 
sydligaste spetsen, som rastplats för sjöfarare, som i väntan på förligare vindar ristade 
in sina namn och vapen i klipporna. Hangö hamn togs i bruk då järnvägen till Hangö 
blev färdig 1873. År 1874 grundades Hangö stad. 
   Kring sekelskiftet 1900 byggdes Badhusparkens villaområde. En badort hade fötts. 
Villorna representerar en dekorativ träarkitektur och de ritades av välkända arkitekter. 
Badanstalten fick stora skador under fortsättningskriget och revs efter kriget. 
   Kring sekelskiftet 1900 emigrerade ca 400 000 finländare, av dem ca 250 000 via 
Hangö, till Amerika, Kanada och Australien för att söka sin lycka. De reste med ångbåtar 
lastade med smör, som var en viktig dåtida exportvara, till England och fortsatte därifrån 
till en ny kontinent. Udden bevakas fortfarande av “Hangös öga”, Russarö fyr, vars 
blinkande ljus ofta utgjorde en sista hälsning från fosterlandet. 
 

Program 
 
Dag 1 
Vi avreser med M/S Mariella från Viking Line- 
terminalen i Stadsgården och hälsas välkomna i 
Restaurang Food Garden med ett glas mousserande 
vin, varefter vi intar vår tvårättersmiddag med vin/öl 
och kaffe. Efter middagen kan vi ta del av fartygets 
nöjesprogram. 
 
Dag 2 
Vid ankomsten till Helsingfors har vi ätit en 
sjöfrukost och i land väntar vår buss, som, efter en 
kort sightseeing i Helsingfors, tar oss till Fiskars 
välkända bruk, där vi får en rundtur och lunch. 
   På 1600-talet grundades flera järnbruk i Finland. I 
västra Nyland fanns omfattande skogar, outnyttjad 
vattenkraft och goda vattenleder, vilket gjorde 
området till ett utmärkt centrum för den finländska 
järnindustrin. Fiskars grundades 1649 och är idag ett 
av de äldsta företagen i västvärlden. 
   Fiskars produkter för trädgård och hushåll är ju 
väl kända i Sverige och det kommer att ges tid för 
shopping i bruksbutiken. 
   Vår lunch intar vi i Restaurang Kopparsmedjan. 
   Vårt nästa stopp gör vi vid Hangö Frontmuseum i 
byn Lappvik utanför Hangö. Vi får uppleva nutids-
historia med en stor samling föremål från andra 
världskriget. 

 
 
 

 
 

 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Hang%C3%B6_udd


   Efter incheckning på vårt hotell i Hangö får vi lite 
fritid innan vi tar en kort promenad till Hangö stads-
hus, där vi kommer att avnjuta en pianokonsert med 
Leena Immonen kompletterad med ett bildspel. 
   Middag på hotellet. 
 
Dag3 
Efter frukost får vi en guidad rundtur i Hangö med 
besök i kyrkan och vattentornet. 
   I samband med vår lunch på historiska Hangö 
Casino kan vi även handla i sommarshoppen. 
   Vår buss tar oss efter lunchen till Ekenäs, som från 
en fiskeby från 1500-talet utvecklats till en livskraftig 
och charmig småstad. 
   I EKTA-museet i Ekenäs kommer vi att få en roll-
tolkning av Helene Schjerfbeck, som bodde i Ekenäs 
åren 1925 – 1941.   
   Ekenäs stad med omnejd var på många sätt 
betydelsefulla för Schjerfbeck. Många av hennes 
landskap är målade på det nuvarande Raseborgs 
områden och hennes rötter finns i Ekenäs från båda 
föräldrarnas sida. 
   I utställningen ingår förutom Schjerfbecks konst-
verk även brev och föremål som tillhört henne, bland 
annat en gungstol som ofta är avbildad i hennes 
målningar. 
   Vi far vidare till den eleganta herrgården Wiurila, 
där vi besöker museerna och får en släktpresenta-
tion. 
   Wiurila är känt sedan 1400-talet. Egendomen kom 
i familjen Armfelts ägo 1787 och är det än idag. 
Nuvarande ägare är Anne-Marie Aminoff. 
   Innan vi åker vidare får vi kaffe och bakelse. 
   På vägen mot Åbo kommer vi till Åbo-förorten 
Hirvensalo, där vi även denna dag får en pianokon-
sert av Leena Immonen i det vackra kapellet. 
   Dagens sista busstur går till Viking Lines terminal 
i Åbo, där vi stiger ombord på M/S Viking Grace. Vi 
äter en rikhaltig buffémiddag med vin/öl och kaffe 
innan vi ägnar oss åt båtens nöjesutbud. 
   Dag 4 
Efter en rejäl sjöfrukost stiger vi i land i Stockholm. 

 
 

 
 

 
 

 
 
Pris: 5 395:- i dubbelhytt insides/dubbelrum. 
Anmälningsavgift: 500:- 
Tillägg per person: singelhytt insides/singelrum: 875:-, dubbelhytt utsides/dubbelrum: 200:-, 
singelhytt utsides/singelrum: 1 200:- 
 
Anmälan: med angivande av adress, telefonnummer, födelsetid (ååååmmdd), e-postadress  
till Germund Olinder, germund.maud@comhem.se, tel 08-667 54 93. 
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