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HELSINGFORS
Avreise 19.februar - 3 dager Kun 1790,-

MS Silja Symphony
Ombord på Silja Symphony
finnes det noe for alle; Ett stor
tilbud av shopping til rimelige
«havspriser», restauranter for
alle smaker, underholdning og
show hver kveld, egen
avdeling med bastu og jacuzzi.

Finland
Nesten som hjemme, men
allikevel litt annerledes. I
Finland finnes det mye å se og
mye å gjøre. Der holder de
fanen høyt når det gjelder
kultur og festivaler. Og hvem
har vel ikke hørt om de tusen
sjøers land, men Finland har
faktisk mer enn 180 000 sjøer!!

Helsingfors
Helsingfors som er Finlands
hovedstad, tilbyr oss på sin
egen sjarmerende måte en
herlig blanding av storby og
vakker natur. Denne hvite byen
ved havet viser oss gjerne sin
arkitektur og designHer kan vi
spasere i koselige gater,
shoppe finsk design, se teater
og få matopplevelser i verdens
klasse.
I 2012 var Helsingfors kåret til
verdens design hovedstad

Dag for dag program:
Dag 1: Østlandet - Stockholm
Dette er det vi karakteriserer som en ren kosetur med sosial
hygge, god mat og hyggelige opplevelser.
Om morgen laster vi opp bussen og setter kursen mot
Stockholm. Underveis blir det flere stopp. Lunsjstoppen gjør
ved Ørebro før vi fortsetter frem til Stockholm og
Värtahamnen der Silja Symphony ligger og venter med avgang
kl.16.45.
Cruiset starter med en nydelig middagsbuﬀet mens vi legger
Stockholm bak oss. Senere er det underholdning, pub besøk,
shopping, sosial hygge - velg og vrak!

Kjetils Bussreiser AS

Tlf + 47 62 83 52 20

www.kjetilsbussreiser.no

Dag 2: Helsingfors

Reisefakta:
• Bussreise
• Båtreise Stockholm -

Helsingfors t/r med plass i
dobbeltlugar

Ny dag, nytt land! Etter frokost legger vi til i Helsingfors, den
hvite byen ved havet. Vi har samme lugar på returen så om du
ønsker å gå iland kan tingene dine bli værende ombord.
Det vil bli være mulighet til å delta på en guidet utflukt her i
den finske hovedstaden sammen med en lokalguide, buss og
sjåfør. For de som ønsker å nyte dagen på egenhånd, ett lite
tips, ta gjerne med deg kart fra båten eller spør reiselederen
om tips og råd til hva man burde se og gjøre her. Båten har
avgang fra Olympiaterminalen kl.17.00, alle må være ombord
senest 16.30. Vi slapper av og nyter livet ombord, mulighet for
felles middag for de som ønsker

• 1 hel dag i Helsingfors
• 2 frokost
• 1 middagsbuffet inkl drikke
• Reisleder

Tillegg: Enkellugar kr. 490,Lugar med vindu mot
promenaden kr. 250 pr pers med
plass i dobbellugar
Utflukter: Guidet rundtur i
Helsingfors med lokalguide og
entre til Tempelplassens kirke
kr.300,- pr pers
Valuta: Svenske kroner, euro.
Debet- og/eller kredittkort

Dag 3: Stockholm - Østlandet
Vi har en nydelig innseiling mot den
svenske hovedstaden før vi klapper til kai i Stockholm igjen
kl.09.45. Vi går iland, tar plass i bussen og setter kursen mot
Norge. Flere stopp underveis for bespisning etc. I løpet av
kvelden er alle hjemme

