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BESKRIVNING

Made in Finland

5 dagar

Finsk design innebär rena linjer och funktionalitet.

Finland har rykte om sig över hela världen för sin kvalité

och exklusivitet. Här tar vi del av deras fantastiska

konst, design och arkitektur. Vi börjar i Helsingfors med

stadsrundtur och Iittala. Vi gör en båttur till den gamla

staden Borgå och fortsätter med Hvitträsk och Åbo. Här

besöker vi ett museum som tidigare varit en studio för

stora finska arkitekter och Fiskars. Fiskars ses som

centrat för finsk konst och design. Vi reser till och från

Finland med Viking Lines stolta fartyg.

RESEFAKTA

Allt detta ingår:

Resa i modern helturistbuss med alla bekvämligheter.

Övernattning i dubbelrum med dusch/bad och wc.

Halvpension, d.v.s. middag dag ett t.o.m. frukost dag

fem. Utflykter enligt programmet. Färjeturer och

vägavgifter. Reseledarservice.



Dag 1 hemorten-Stockholm

Vi lämnar Skåne på morgonen för färd längs E4 norrut. Vi stannar för fika och lunch längs vägen som går genom

Småländska skogar och Östergötlands slätter. Vi njuter av utsikten över Vättern och Bråviken och städernas siluetter på

vår väg mot Stockholm. Här går vi ombord på Viking Lines fartyg där kvällen avrundas med den stora buffén. Härefter

lockar kanske lite shopping och en svängom innan sömnen kallar i våra sköna hytter.

Dag 2 Helsingfors

När vi vaknar närmar vi oss Helsingfors men innan vi går i land avnjuter vi den dignande frukostbuffén ombord. 9.15

lägger vi till och vi börjar med en stadsrundtur i Helsingfors. När vi tittat på den pampiga domkyrkan, den rogivande

Kampen kapellet och det imponerande Sibeliusmonumentet samt lite till av allt denna kulturella och arkitektoniskt

intressanta stad har att erbjuda ger vi oss ut på en utfärd till Iittala. Här besöker vi glasmuseet med en vacker, tidlös

design. Vi får en guidad tur samt får se glasblåsarnas i arbete. Vi återvänder sedan till Helsingfors där vi ska bo en natt

på Scandic Grand Marina där även middagen serveras.

Dag 3 Borgå

Idag beger vi oss till landets äldsta stad-Borgå. Staden ligger vid en å som rinner ut i den finska viken. Det sägs att man

målade de små magasinen som breder ut sig längs strandkanten röda för att hedra den svenske kungen- Gustav III vid

hans besök. Borgå var en viktig handelsort en gång i tiden och man lastade om varorna i magasinen. Ända sedan dess

har man varit kända för sina delikatesser. Vi gör en promenad med lokalguide genom den pittoreska gamla delen av

staden. Det ges sen möjlighet att titta in i någon av caffeerna eller butikerna. Kanske blir det då en eller annan

delikatess eller inredningsdetalj. Vi återvänder sen till Helsingfors där eftermiddagen är fri. På kvällen träffas vi igen för

en gemensam middag.

Dag 4 Helsingfors-Åbo

När vi ätit frukost reser vi västerut till staden Fiskars. Vid Vitträsk sjön ligger Eliel Saarinens hem. Det var egentligen

avsett som ett studiohem för medlemmar i den finska arkitektrörelsen, då även arkitekterna Lindgren och Gesselius

bodde och verkade i Hvidtträsk. Här hade dem en gemensam atelje och många är de byggnader som ritats här. Idag är

Saarinens vackra hem ett museum som vi besöker. Det finns också restaurang och en vacker trädgård i engelsk stil. Vi

fortsätter sedan till Fiskars Bruk  som anses vara centrumet för finsk konst och design. Bruket uppfördes på 1600-talet

då här fanns god tillgång till skog och vattenkraft. Malmen skeppades hit från Utö i Stockholms skärgård. Vi tittar runt på

verkstadsområdet, bostäderna och museet men får även tid att gå in i butikerna. Man är idag berömda för sina produkter

för hem, trädgård och uteliv både för den goda kvaliteten men också för designens skull.

Färden går sedan vidare till Åbo. Här går vi ombord på Viking Lines färja och vi avslutar dagen med den stora buffén.

Dag 5 Stockholm- hemorten 

Vi reser tidigt genom den fagra Stockholms skärgård. Vi äter frukost samt går i land. Sen bär det återigen av söderut till

Skåne. Färden går förbi Norrköping och Linköping vidare längs Vättern. Med stopp för fika och lunch längs vägen så når

vi Skåne framåt kvällen. Väskorna är förmodligen något tyngre nu än när vi gav oss, men vad gör det när det är bra med



beteckningen ”Made in Finland”.

HOTELLFAKTA



Avgångar

Avgång: Pris:


