HELSINKI - Helsingfors
8. – 11. Oktober 2020

PRIS kr 6 490
per person i dobbeltrom
Enkeltrom tillegg: kr 1 390
Prisen er basert på minimum
12 deltagere
Flyskatt per juni 2020 på
kr 429 kommer i tillegg
Tillegg fra Bergen/Trondheim:
Kr 1 225 per person

Meld deg på snarest
post@travelandlearn.no
Telefon 47 89 60 60
Travel and Learn
Er medlem av
Reisegarantifondet
og VIRKE

Trendy Helsingfors - Helsinki
Noen lider fortsatt av traumer fra tidligere tiders fjernsynsteater og
assosierer byen med tause melankolske vodkadrikkende tømmerfløtere. Det går ikke å ta mer feil! Finland er internasjonalt kjent
for trendy og nyskapende design. I tillegg byr Helsinki på masser
av shopping, severdigheter og hippe utesteder. Bli med Kjell til
hans hjemland på 3 dagers oppdagelsesferd gjennom Helsinki!
DAG 1 TORSDAG 8. oktober

Helsinki

M

Avreise fra Oslo Lufthavn Gardermoen kl 12.55 med Finnair – ankomst Helsinki kl 15.20.
Flytoget inn til Helsinki Jernbanestasjon tar kun 30 minutter og vi er garantert at vi ikke
møter køer eller noen tidstyver underveis. Vi sjekker inn på vårt hotell før vi møtes i
resepsjonen til en velkomstdrink. Vi går sammen til en velkomstmiddag m drikke.

DAG 2 FREDAG 9. oktober

Helsingfors

F, M

Helsingfors er en by med opplevelser og ting du må se og utforske til fots. Noe av det du
vil legge merke til er at det arkitektoniske landskapet er veldig ulikt de andre nordiske hovedstedene og gjenspeiler historien med en blanding av svensk og russisk stil. Vi starter vår
spasertur med å gå på Alexander gaten der du må huske å sjekke Pohjola forsikringsbygg. Vi går videre til Senatstorget som soler seg i all sin nyklassisistiske glede og spiller
vertskap for en rekke turistattraksjoner. Plassen ble gjenoppbygd av russerne da de tok
kontroll over Finland i 1808. Den anerkjente arkitekten Carl Ludvig Engel stod for byggingen.
Vi bør raskt gå innom Nasjonal-biblioteket for å beundre de praktfulle fresko-maleriene
og marmorsøylesalen med de uendelige tømmerhyllene. Helsingfors Katedral er den
mest gjenkjennelige bygningen i hele Finland.
Bare et steinkast unna torget finner vi Uspenski-katedralen med dens strålende gull
løkformede kupler. Katedralen med rød murstein ble bygget i 1868 og ryktes å være den
største ortodokse kirken i Vest-Europa. Interiøret har fargerike veggmalerier og en intrikat
forgylt og dekorert ikonostase som er en arkitektonisk perle. Rett og slett fantastisk!

Kauppatori (markedet) ligger ved havnen og presidentpalasset. Det er et friluftsmarked som selger finsk mat, blomster, suvenirer og håndverk. The Old Market Hall fra 1889
er det perfekte stedet å spise lunsj og prøve finske favoritter som karelsk pai (karjalanpiirakka),
ostebrød (leipäjuusto), rugbrød (ruisleipä) og sildeskive (muikku). Du kan også finne reinsdyr,
hermetikkbjørn, elg og sild. En must-see attraksjon for turister er Esplanad parken og ikke
minst statuen Haavis Amanda i den ene enden og Svenska teatern i den andre. Her passer
det godt med en kaffe eller lunsjpause før neste etappe.
Kamppi Chapel of Silence er en uvanlig og spennende trebygning som ligger på et
av byens travleste torg. Det skinnende kobberutvendige og bikubeformede designet gjør at
den skiller seg ut. Dobbel-skrog-strukturen holder støyen utenfor på et minimum. Selv om
religion ikke er din greie, får du en følelse av fred fra den travle byen her inne.
Amos Rex er et møtested og museum der målet er å la fortid, nåtid og fremtid
produsere unike opplevelser og overraskende møter under og over bakken så vel som på
skjermen. Utstillingsprogrammet strekker seg fra den nyeste samtidskunsten til modernismen
og eldgamle kulturer på 1900-tallet.
På vår vei videre passerer vi Sentralstasjon som er et av de viktigste landemerkene
i byen og er en av de vakreste i verden på grunn av fasaden. Eliel Saarinen designet bygget i
1909. Den ses på som en tour de force av jugendarkitekturen, med en blanding av art deco
med modernistiske funksjoner. 400 000 mennesker passerer daglig på stasjonen og gjør det
til Finlands travleste bygning. Fasade er kledd i rosa finsk granitt og er bemerkelsesverdig for
sine grønne kobberdetaljer. Kjennetegnene er klokketårnet og de to par gigantiske menn i
stein statuene som flankerer begge sider av inngangen.
Ved siden av Mannerheim-statuen ser du Kiasma, museet for samtidskunst. Bak
dette ligger det nye hovedbiblioteket Oodi, som i desember 2018 ble Helsinkis nye bibliotek.
Bygget kostet 948 millioner kroner. Øverste etasje, bokhimmelen, har et imponerende tak
med 14 store vinduer som er formet som en trakt som lar vakkert lys trenge igjennom. Huset
er en oase fylt med opplevelser som igjen stiller store krav til akustikken.
Etter dagens spasertur må vi få litt hvile og så samles til middag (drikke, kaffe inkl)

DAG 3 LØRDAG 10. oktober

Med våre venner

F, M

Formiddagen er satt av til shopping på egen hånd og vi møtes etter lunsjtid i resepsjonen. I
ettermiddag skal vi spare tid og krefter og benytte trikken som et godt alternativ. Vi starter
med å besøke Klippe-Tempelet og etterpå begir vi oss videre til Sibelius monumentet. På vår
vei tilbake gjennom sentrum passerer vi en flott bydel kjent for sine jugendbyggninger. Her
skal vi besøke Johannes kirken, som er Finlands største steinkirke. Like ved finner vi så
Hietalahti markedsplass med et svært populært loppemarked hvor du sikkert kan gjøre
mange funn av finske opprinnelse. Resten av dagen fri til egne aktiviteter og 16.30 møtes vi
for å dra på et hyggelig middagscruise i skjærgården rundt øyene utenfor byen.

DAG 4 SØNDAG 11. oktober

Helsingfors

F

Et besøk i Helsingfors vil ikke være komplett komplette uten å besøke en badstue, en
essensiell finsk opplevelse. Den ypperligste anbefalingen er Sauna «Löyly». Den ble vist i
Time Magazines liste over verdens beste Sauna-steder i 2018. Badstuen holder til i en
spektakulær og unikt formet bygning. Det ble innviet i 2016 og består av en offentlig
badstueavdeling og en restaurant, sammen med en stor tre-terrasse som inviterer til et bad i
Østersjøen. Her kan du være tilskuer, aktiv saunagjest eller bare vandre rundt.
Vi sjekker ut fra hotellet og får ha vår bagasje stående på hotellet hele dagen. Via Tölö
og Kallio kommer vi til området med det populære Søndags Hakaniemen loppemarked Eller
Vi går i stedet til Karl Fazer Café, som har eksistert siden 1891. Den er verdt et stopp, selv
om vi så vidt har startet turen. Her kan du kjøpe en iskrem eller kanskje en liten pose med
Fazer-godterier.
13.51 Flytoget fra Jernbanestasjonen i Helsinki til Vanda Flyplass 14.18
Vi sjekker inn på Finnair fra Helsinki kl 16.05 til Oslo 16.35 Tilslutningsfly videre.

Inkluderer:

- Fly tur retur Oslo-Helsinki
- 3 netter på **** GLO Kluuvi med Frokost
- Velkomstmiddag i Helsinki m drikke
- Togtransport fra/til flyplassen Vanda
(550 meter å gå fra/til jernbanestasjon)

- Reiseleder fra Travel and Learn
- Inngangspenger til alle de severdighetene vi nevner i programmet.
- Trikkesightseeing i Helsinki Lørdag
- 3 middager med drikke og kaffe.

