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Helsingfors är en nordisk pärla. Staden är Finlands största med dryga 600 000 invånare 
och är landets centrala punkt för kultur, ekonomi och politik. Helsingfors är en vacker, 
promenadvänlig och trendig stad med kulturella intryck från både öst och väst. Stadens 
byggnader bjuder på en fascinerande resa genom århundraden och stilriktningar och inte 
minst framstående arkitektur. I Helsingfors finner man intressanta och utsökta exempel 
på nationalromantik, jugend, nyklassicismen, funktionalism, modernism och 2000-talets 
arkitektur. 

På vår arkitekturresa genom Helsingfors med omnejd får vi bekanta oss med stadsdelar 
och enskilda objekt från de olika epokerna. Men, som alltid på våra resor, har vi fokus på 
de miljöer och byggnader från de senaste decennierna. Vi kommer alltså att återknyta 
kontakten med arkitekter som Engel, Saarinen och Aalto. För några av er blir det alltså 
förhoppningsvis kära återseenden av objekt ni tidigare sett – byggnaderna kring 
Tölöviken, Centralstationen, Olympiastadion, Tempelkyrkan. Men vi ska givetvis också 
bekanta oss med aktuella byggnader i Helsingfors historiska centrum, spännande 
förnyelseområden i Helsingfors närområde, exempel på stadens unika, moderna 
träbyggnadsarkitektur.  

Minst lika berömt och beundrat som Finland är som arkitekturnation är det som 
designnation. Vid vårt besök i Helsingfors gör vi därför nedslag iden finska designen, bl a  
besök i det man i dag benämner Design District, ett begrepp som myntades i anslutning 
till att Helsingfors 2012 utnämndes till World Design City.  

Vi bor på GLO Hotel Kluuvi, 4**** www.hotelglo.fi  i centrala Helsingfors. Hotellet har ett 
mycket strategiskt läge, som innebär gångavstånd till Esplanaden, flera av muséerna, 
anrika varuhuset Stockmanns och trevliga Café Fazer.  

Vår helg bjuder på varierade arkitektur- och designupplevelser och för den som vill, 
möjlighet till egna konstupplevelser och rolig shopping. Och som alltid på våra resor- 
trevlig samvaro. Välkommen! 



 
 
 
ÖVERSIKTLIGT DAGSPROGRAM 

Detaljplaneringen av studieresan har fördröjts eftersom vi valde att byta ut den finska 
resebyrå vi inledningsvis anlitat mot en effektivare och mer flexibel samarbetspartner. 
Detaljplanering av rundturer och studiebesök pågår således. Programmet nedan 
beskriver den huvudsakliga inriktningen av studieresan för respektive dag. I en senare 
version kommer mer detaljerad information dagsprogrammen, och om vilka objekt vi 
besöker. 
 
Torsdag 20 september: Vi samlas under eftermiddagen vid Silja Lines terminal i 
Värtahamnen och stiger ombord tillsammans. Färjan avgår kl. 16.45. Vi inkvarteras i 
utsideshytter. Efter en stund samlas vi ett konferensrum där vi får en inledande 
presentation av Helsingfors utveckling.  Därefter avnjuter vi den fina middagsbuffén.  
 
Fredag 21 september: Vi äter frukostbuffé ombord och därefter går vi iland ca kl. 
10.00. Första dagen inleds genast med guidad rundtur i buss till områden och objekt 
utanför stadens historiska centrum. Vi äter en gemensam lunch på turen. Under 
eftermiddagen checkar vi in på hotellet. Kvällen är till eget förfogande. 
 
Lördag 22 september: Då rör vi oss till fots i Helsingfors centrum. På förmiddagen är 
temat främst arkitektur. På eftermiddagen gör vi en gemensam promenad i Design 
District, där vi kommer att träffa olika formgivare, Lunch på egen hand. Gemensam 
middag på anrika Teatergrillen, alldeles intill vårt hotell.  
 
Söndag 23 september: Utcheckning från hotellet. Därefter gör vi ett besök på det 
alldeles nya Amos Rex-museet som enligt planera ska invigas i slutet av augusti. På väg 
till flygplatsen besöker vi nationalromantiska Hvitträsk, en bostads- och ateljébyggnad 
skapad 1902-1904 av och för arkitekttrion Eliel Saarinen, Herman Gesellius och Armas 
Lindgren. Där äter vi en gemensam lunch. Vår buss tar oss därefter till Helsingfors 
flygplats. SAS flyg till Arlanda avgår kl. 20.35 och beräknas anlända 20.35 lokal tid. 
 
 
PRIS & ANMÄLAN 

Resan kostar 10 500 kr per person. Enkelrumstillägg: 2 100 kr. Obligatorisk flygskatt 
tillkommer enligt dagspris vid tidpunkten för biljettering - i dag är den 250 kr.  

 I priset ingår: Resa med Silja Serenade till Helsingfors, hemresa med flyg från 
Helsingfors. 1 övernattning på färjan och 2 nätter på Hotel GLO Hotelli Helsinki Kluuvi. 
Tre frukostar, 2 luncher, 2 middagar (varav en inkl. måltidsdryck) transporter, inträden, 
arkitektur- respektive designguider, skandinavisktalande lokalguide, resevärdskap från 
Vännerna 2 personer, varav en resa betald av medresenärerna. 

Anmälan: Birgitta Kjellander BK Travel Solutions Box 4052 203 11 Malmö. Tfn nr 040-60 
60 220  (månd-fred 09-16) Mail: info@bktravelsolutions.se 

Anmälningsavgiften 1 500 kr faktureras efter anmälan och ska då betalas inom 14 
dagar. Slutbetalning görs cirka en månad före avresa, också efter erhållande av faktura.  

För att resan ska bli av måste minst 20 personer ha anmält sig senast den 14 juni 2018.  

Vi förbehåller oss rätten att justera priset med hänsyn till prisändringar utanför vår 
kontroll som valutakursförändringar, lokala skatter och pålagor.  Priset är beräknat på nu 
tillgängliga prisuppgifter samt kapacitet och enligt aktuell dagskurs (EUR). Alla priser är 
angivna i SEK. 

 

 


