
 

Resa till Finland för Föreningen Sveriges 

Sjöfartsmuseum i Stockholm 23-26 september 

2021 
 

 

PROGRAM 
 

Torsdag 23 september 
 

Vi samlas i Värtahamnen (exakt tid meddelas närmre avresa) för ombordstigning och tilldelning av 

våra hytter. Klockan 19.30 avgår TallinkSiljas M/S Galaxy mot Åbo och tillsammans avnjuter vi 

middagsbuffén ombord.  

Fredag 24 september 
 

Frukostbuffé ombord. Klockan 07.00 ankommer M/S Galaxy till Åbo. Vi inleder med att se oss runt i 

lika historiska som moderna Åbo och avslutar vid Finlands Marinmuseum, Forum Marinum, som 

beskriver sjöfartens och sjöstridskrafternas historia. Här får vi en guidad rundtur följt av egen tid för 

lunch. Eftermiddagen inleds med att vi besöker Åbo Slott, som grundades på 1280-talet och användes 

då av kungens ståthållare och soldater. Under 1500-talet fick slottet sitt nuvarande utseende i 

renässansstil. Johan III hade under sin tid som hertig av Finland Åbo slott som sitt huvudsäte. Därefter 

åker vi till stadsdelen Perno, där varvet välkomnar oss för ett intressant besök. År 2014 köpte Meyer-

Werft i Papenburg varvet av STX Finland. Här har man kapacitet för större fartyg än varvet i Papenburg 

och har byggt världens största lyxkryssare. Sist fortsätter vi till Helsingfors och incheckning för två 

nätter på hotell Scandic Park. Kvällen är ledig.    



   

Lördag 25 september 
 

Frukost på hotellet. Vi fortsätter resan österut. Kotka är vårt mål för dagen och här inleder vi med 

gemensam lunch. Finlands sjöhistoriska museum i hamnen välkomnar oss sedan för ett guidat besök. 

Byggnaden öppnades för publik i juli 2008.  

 
 

Huvudställningen presenterar den finländska sjöfartens historia enligt olika teman. Maritimcentrets 

byggnad, som är utformad som en svallvåg, har ritats av den finländske arkitekten Ilmari Lahdelma. 

Byggnadens sammanlagda yta är cirka 15 000 kvadratmeter och man delar utrymmet med 

Kymmenedalens museum. På väg tillbaka till Helsingfors stannar vi även till för ett besök på Lovisa 

Sjöfartsmuseum. Lovisa har varit en sjöfartsstad ända sedan grundläggningen 1745. Redarfamiljerna 

i staden ägde under en period över 200 segelfartyg för utrikessjöfart. De flesta av dessa var byggda på 

egna varv.  

Historierna levandegörs med hjälp av miniatyrmodeller över fartyg och båtar, sjömanskistor, 

målningar och mycket annat. Därefter återfärd till Helsingfors. På kvällen kan den som vill följa med 

på gemensam avskedsmiddag (mot tillägg).  



    

Söndag 26 september 
 

Frukostbuffé på hotellet och utcheckning. Vi ska till en av världens största sjöfästningar! Sveaborg 

omfattar flera öar vid inloppet till Helsingfors och började byggas 1748 då Finland var en del av Sverige. 

Den är Sveriges genom tiderna dyraste försvarsprojekt och finns sedan 1991 på Unescos 

världsarvslista. Väl tillbaka på fastlandet har man eftermiddag på egen hand i trevliga Helsingfors. Sen 

eftermiddag hämtar vår buss oss och tar oss till Helsingfors flygplats. Finnairs flyg AY0819 lyfter från 

Helsingfors klockan 21.25 och landar på Arlanda en timma senare.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Resmål: Resa till Finland för Föreningen Sveriges Sjöfartsmuseum i Stockholm 

Datum: 23-26 september 2021 

Reslängd: 3 nätter/4 dagar 

Logi: TallinkSilja: M/S Galaxy. Fartyget sjösattes sent 2005 och året efter började 

hon trafikera rutten Helsingfors-Tallinn, och gjorde så fram till sommaren 

2008. Ombord finns 795 hytter med plats för 2800 passagerare. Under 2019 

skedde renoveringar av de allmänna utrymmena. https://www.tallinksilja.se/  

Helsingfors: Scandic Park 4****. Bekvämt Scandic-hotell vid Tölöviken, 600 

meter från Finlandia Hall. De bekväma rummen har en minibar, satellit-tv och 

ett badrum med golvvärme. Badtunnan och bastun på hotellets takterrass 

kan du boka för privat bruk. https://www.scandichotels.se  

Rumsfördelning: 

Färja: 

9 dubbelrum/hytt (twin med separata sängar) + ca 12 enkelrum/hytt.   

Utresa: M/S Galaxy Stockholm-Åbo enkelresa 

Flyg: 

 

Hemresa: Reguljärflyg med Finnair i ekonomiklass exkl. flygskatt, enkel resa 

Helsingfors-Arlanda 21.25-21.25.  

Pris: SEK 6 695:-/person i delat dubbelrum (baserat på minst 30 betalande) 

I priset ingår: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Färja Stockholm-Åbo enkel resa 

Reguljärflyg i ekonomiklass med Finnair exkl. flygskatt enkel resa 

Modern helturistbuss för lokala transporter 

3 övernattningar i delat dubbelrum/hytt på beskrivna hotell/färja inkl. frukost 

2 gemensamma måltider enligt följande: 

Middagsbuffé inkl. dryck ombord dag 1 

2-rätters lunch inkl. dryck i Kotka dag 3  

Besök och entréer enligt följande: 

Forum Marinum, Åbo Slott, Pernovarvet, Finlands sjöhistoriska museum i 

Kotka, Lovisa Sjöfartsmuseum, Sveaborg fästning 

Reseledare från BK Travel Solutions 

Skatter och lagstadgade avgifter, EU-moms (2,67 %) 

Tillkommer: 

Frivilliga tillägg: 

Obligatoriska flygskatter enligt dagspris vid biljettering (idag ca 590:- ) 

Enkelrum/hytt: 1 790:- (M/S Galaxy och Scandic Park) 

Avskedsmiddag (ca 750:- inkl dryck:-) 

Avbeställningsskydd: Kontakta oss för aktuellt pris  

Villkor: Priset är beräknat på 30 betalande gäster och med gällande dagskurs (EUR). 

Vi förbehåller oss rätten att justera priset med hänsyn till prisändringar 

utanför vår kontroll t ex valutakursförändringar och lokala skatter. Särskilda 

resevillkor gäller.  Sista dag för anmälan: 28 maj 2021 

BK Travel Solutions har ställt lagstadgad resegaranti till Kammarkollegiet. 

Anmälan 

 & kontakt: 

Niklas Nilsson BK Travel Solutions Tfnnr 040-60 60 220  

Mail: info@bktravelsolutions.se 
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