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Programförslag: 
 
Dag 1 (ti)   
10.10  Ankomst Helsingfors  

Buss Helsingfors–Borgå (50 km, 1 tim)  
11.30  Sightseeingtur Borgå domkyrka och lantdag  

(med guide) 
14.00  Lunch på Hommanäs Gård  

Buss Borgå–Lovisa (37 km, 30 min)  
16.00  Lovisa museum och historia (med guide)  
17.30  Lovisa–Kotka (46 km, 40 min)  
18.30  Incheckning Original Sokos Hotel Seurahuone,  

Kotka  
19.30  Middag på Meriniemi (Havsudden)  
 
Dag 2 (on)  
08.00  Frukost på hotellet, utcheckning 

Guide kl 10.00–16.00  
10.00  Historisk rundtur i Kotka  
12.00  Kejsarens fiskestuga Langinkoski (april–sept)  
13.00  Lunch Kejsarens Hamnrestaurang  
14.30  Kotka–Fredrikshamn (27 km, 25 min)  

Rundtur i Fredrikshamn  
16.00  Buss Fredrikshamn–Tavastehus  

(196 km, 2 tim 50 min) 
18.00  Incheckning Original Sokos Hotel Vaakuna, 

Tavastehus  
 Middag 
 
Dag 3 (to)  
08.00  Frukost på hotellet, utcheckning 
09.30  Tavastehus Slott (med guide)  

Lunch på slottet  
14.00   Lottamuseet och kaffe (med guide) 
16.00   Ankomst Helsingfors hamn 
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Prisex 4155:- per person 
 
I priset ingår: 
 
Båtresa Stockholm–Helsingfors tur 
och retur med del i Insidehytt för 
två, en buffémiddag inkl vin, öl, läsk 
och kaffe, en trerätters 
skeppsmeny inkl två glas vin/öl och 
kaffe samt två frukostar. Boende i 
dubbelrum, måltider (exklusive 
dryck) och guidning i land enligt 
programmet.   
 
Tillägg för enkelhytt/-rum 1315:- 
Tillägg för buss i Finland 635:- 
 
 
Prisexemplet gäller för grupper om 
minst 35 personer, vid avresa 
måndag och hemresa torsdag, till 
och med 2017. 
 
Paketet kan skräddarsys enligt er 
grupps önskemål. 
 
För mer information, bokning och 
villkor, ring 08-452 40 86. 
 
 
Reservation för program- och prisändringar. 
Pris fås mot offert.  
Ta med id-handling. 

 

 
 

Res bekvämt med egen buss och guide och upptäck mer av 
vårt grannland i öst. Under denna händelserika resa besöks ett 
flertal städer med en rik historia och under rundturen får ni veta mer 
om vad som hände när den svenska och ryska armén drabbade samman 
och vad det har blivit av landet mitt emellan väst och öst. 
 

Väst Möter Öst 
– ett destinationspaket 


