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SAIMA KANAL
Finland og Russland

Avreise XXX 5 dager kr.

Finland og Russland

Saima kanal
Bli med å se Saima kanal med
sine åtte sluser på vårt endagers visumfrie cruise til
Viborg iRussland. I Viborg har
du et par timer til å se byen før
vi returnerer tilbake mot
Finland med buss

Dag for dag program:
Dag 1: Østlandet - Stockholm
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 Line sin båt ligger og venter med
avgang kl.16.45. Båtturen starter med en nydelig
middagsbuﬀet mens vi legger Stockholm bak oss. Senere er
det underholdning, pub besøk, shopping, sosial hygge - velg
og vrak!

Dag 2: Helsingfors - Strömfors - Lappeenranta
Ny dag, nytt land! Etter frokost legger vi til i Helsingfors, den
hvite byen ved havet. Fra hovedstaden kjører vi østover på
den kjente kongeveien som strekker seg fra Helsingfors og
frem til russiske Viborg. Vi gjør en stopp ved det gamle jern
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verftet Strømfors bruk. Det er lagt opp til felles lunsj og
mulighet til å kikke litt rundt på egenhånd før vi fortsetter
videre mot den russiske grensen. Vi kjører via Hamina før vi
kommer frem til dagens destinasjon; Lappeenranta - den
sørlige porten mot Karelen. Vi sjekker inn på Cumulus City
Lappeenranta for to netter, frokost og middag hver dag.

Reisefakta:

Dag 3: Saima kanal og Viborg ( Russland )

• Bussreise

Vår svensktalende lokalguide møter oss i hotellets resepsjon
på morgenen og ska være med oss hele dagen. Spennede dag
på programmet, etter en tidlig frokost rusler vi ned til kaia for
å sjekke inn på båten som skal ta oss over til Viborg i
Russland. Drøye fem timer får vi ombord til å nyte utsikten
langs Saima kanal, fotografere, spise lunsj med mer før vi
ankommer Viborg havn kl.13.15.

• Silja Line Stockholm -

Helsingfors t/r med plass i
innvendig dobbeltlugar
• 2 hotellovernattinger med

plass i dobbeltrom på Cumulus
City Lappeenranta
• Besøk på Strømfors Bruk
• Skandinavisktalende guide hel

Det vil bli guidet rundtur i byen, samt litt tid på egenhånd før
vi returnerer med buss tilbake til Finland og vårt hotell i
Lappeenranta.

dag
• Båttur på Saima kanal
• Busstransfer i Vyborg
• Guidet rundtur i Viborg
• 4 frokost
• 2 lunsj
• 4 middag hvorav 2 inkl drikke

Dag 4: Lappeenranta - Borgå - Helsingfors
I dag må vi dessverre sjekke ut og vende snuten tilbake til
Helsingfors. På veien tilbake til hovedstaden gjør vi en stopp i
Borgå hvor det vil bli guidet omvisning. Borgå er en historisk
by som ble grunnlagt av Magnus Eriksson i 1346. Lunsj på
egenhånd før vi fortsetter til Silja terminalen for nattseiling
over til Stockholm. Felles middag ombord etter avgang.

• Guidet rundtur i Borgå
• Reiseleder

Tillegg:
Enkeltrom/lugar kr.1590,Utvendig lugar kr. 300 pr pers når
to deler

Valuta: Svenske kroner, euro.
Debet- og/eller kredittkort

Dag 5: 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

