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FINLANDS VAKRESTE VEIER
Avreise 24.juni - 8 dager kr. 9 990,-

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
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 Serenade 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 - Lappeenranta
Ny dag, nytt land! Etter frokost legger vi til i Helsingfors kl.
10.00, den hvite byen ved havet. Vi kaster ikke bort tiden
men går ombord i bussen og starter på det finske eventyret. I
dag skal vi følge den gamle Kongeveien mot den russiske
grensen. I den historiske byen Borgå som ble grunnlagt av
Magnus Eriksson i 1346, gjør vi en guidet rundtur. Videre mot
Hamina og derfra kjører vi den lille kystveien til den finsk-
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russiske grensen. Vi fortsetter nordover for å komme frem til
dagens mål; Lappeenranta, også kalt Karelens sødre port. Vi
sjekker inn på Original Sokos Hotel Lappee. For de som lyster
vil det være tid og mulighet til å ta en rusletur i byen før vi
møtes til felles 3-retters middag.

Dag 3: Lappeenranta - Savonlinna

Kongeveien:
Kongeveien gikk mellom
Stockholm og Viborg, Finland
tilhørte på den tiden Sverige og
var grenseland mot Russland.

Savonlinna:
Savonlinna er et av Finlands
vakreste sommersteder der den
befinner seg på øyer mellom 2
store sjøer. Savonlinna ble
grunnlagt i 1639 av greve Per
Brahe. På en egen øy troner den
gamle festningen Olofsborg
majestetisk. Hvert år i juli
måned så arrangeres det en
internasjonal opera festival her
ute på festningen.

Den Blå veien
I sin fulle lengde går den blå
veien fra Atlanterhavet gjennom
Norge, Sverige og Finland frem
til Karelen.

I dag sier vi takk for oss til Lappeenranta, men kommer straks
til Imatra som ligger ved Finlands mes vannrike elv - Vuoksen.
Byen ligger inneklemt mellom Saimen og Russland. Videre
mot Savonlinna passerer vi Punkaharju hvor den berømte
Punkaharjuåsen danner en 7 km lang naturlig bro og tilbyr oss
en uforglemmelig vakker utsikt over sjøene Puruvesi og
Pihlajavesi. I Kerimäki gjør vi en stopp for å beskue verdens
største trekirke som ble bygget i 1847 med tanke om at alle
sognebarna skulle få sitteplass - altså 3400 innbyggere. Videre
til Savonlinna hvor vi sjekker inn på Hotel Seurahuone for 2
netter. 3-retters middag på kvelden.

Dag 4: Savonlinna
Etter en god natt søvn og litt frokost så har vi en rolig start på
dagen før vi møtes for en liten båttur på formiddagen. Turen
varer i ca 2 timer og vi skal «seile» på innsjøen Saimaa. Resten
av dagen til egne aktiviteter. Felles middag på hotellet.

Dag 5: Savonlinna - Kuopio
Etter frokost fortsetter vi videre nordover og første stopp er
Nye Valamo Kloster som er sentrum for den ortodokse kirken
i Finland og ett valfartssted for pilegrimer og tusentalls andre
besøkende. Her får vi en guidet rundtur med svensktalende
guide før vi avslutter besøket med felles lunsj. Snart kommer
vi opp på den Blå veien som i Finland strekker seg mellom
Joensuu og Vasa. I dag skal vi gjøre oss kjent med Kuopio og
en lokalguide viser oss byens severdigheter før vi sjekker inn
på Hotell Puijonsarvi for middag og overnatting.

Dag 6: Den Blå veien til Vaasa
Fra Kuopio så slynger den Blå veien seg gjennom ett glitrende
sjø landskap. Vi passerer Maaninka som stolt viser frem
Finlands høyeste Vannfall, Korkeakoski, med en fallhøyde på
50 meter. Vi fortsetter videre gjennom Alajärvi hvor den
kjente arkitekten Alvar Aalto ble født, og når vi kjører
gjennom byen her kan vi se flere av hans arkitekt tegnede
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Reisefakta
* Bussreise
* Båtreise Stockholm Helsingfors med Silja
Serenade - med plass i
UTVENDIG dobbelt lugar
* 7 frokost
* 1 lunsj
* 7 middag hvorav 2 inkl drikke
* 5 hotellovernattinger med
plass i dobbelt rom
* Guidet rundtur i Borgå med
lokalguide
* Båttur på Lake Saimaa
* Besøk og rundtur med
lokalguide på Nye Valamo
Kloster
* Guidet rundtur med
lokalguide i Kuopio
* Guidet rundtur med
lokalguide i Vaasa
* Reiseleder
Tillegg:
Enkeltrom/lugar kr.2590,-
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bygninger. I løpet av den siste biten frem til Vaasa passerer vi
blant annet Lappo som er en gammel sted, mest kjent for den
fascistiske Lappo bevegelsen som ble grunnlagt her på 1930tallet. Når vi kommer frem til Vasa så befinner vi oss i
Østerbottens hovedstad hvor en tredjedel av den finsksvenske
befolkningen er bosatt. Vi bor godt og sentralt på Hotel
Vaakuna. Felles 3-retters middag.

Dag 7: Vaasa - Åbo
Vi starter dagen med en guidet rundtur her i Vaasa før vi forlater
byen og kjører den fine kystveien sørover gjennom koselige
bygder. På vår vei til Åbo passerer vi blant annet Finlands tomat
hovedstad, Närpes. I Kristinestad gjør vi en lunsjpause.
Kristinestad har en unik trehusbebyggelse og smale gater, og det
sies at dette er Finlands eldste bykjerne ettersom det merkelig
nok aldri har vært en bybrann her gjennom historien. Iløpet av
ettermiddagen kjører vi forbi Pori og Raumo hvor de historiske
bykjernene er Finlands største og best bevarte. Framme i Åbo er
det på tide og si farvel til vakre Finland og gå ombord på Baltic
Princess. Buﬀetmiddag og sosial hygge ombord før vi sier god
natt og finner vår lugar.

Dag 8: Stockholm - Østlandet
Vi har en nydelig innseiling mot den
svenske hovedstaden før vi klapper til kai i Stockholm igjen på
tidlig morgen. 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

