FINLAND - SAIMA KANAL 13 – 17 juli 2020
Måndag,hemorten-Stockholm
Bussen startar i Vimmerby ca 11.00, påstigning
utmed vägen, Södra Vi – Kisa – Linköping –
Norrköping. Viking Line Stockholm (utresa 16.30)–
Helsingfors,
insides dubbelhytter
ombord,
middagsbuffé
Tisdag,Helsingfors-Lahtis-Lappeenranta
Frukostbuffé ombord. När båten lagt till (ca 10.00)
fortsätter vi resan till vintersportorten Lahtis, en
modern stad med sina höga hoppbackar och som
varit värd för flera skid VM senast 2017. Lunch på
egen hand. Färden fortsätter sedan österut till
Sydkarelen och Lappeenranta (Villmanstrand), där
vi kommer att bo 2 nätter på Scandic Patria. Efter
incheckning möter guide upp och vi gör en
bussrundtur på ca 2 timmar i staden. I Lappeenranta
finns Finlands största sjö Saimen, som också är den
fjärde största sjön i hela Europa. Här finns också
Finlands äldsta ortodoxa kyrka, byggd 1785, och
flera intressanta museer. Vi gör ett besök vid
fästningen som varit befäst av både svenskar och
ryssar. Middag på hotellet.
Onsdag,SaimaKanal
Efter tidig frukost är det dags för den efterlängtade
resan på Saima Kanal. Guide medföljer under hela
dagen. Kanalen är 43 km lång och hälften av den
ligger på ryska sidan. Vi passerar åtta slussar,
naturen skiftar längst stränderna och många vackra
herrgårdar finns att njuta av utmed färden. Vi intar
Lunch ombord innan ankomsten till Viborg - den
numera ryska staden som varit både svensk och
finsk. Guidad rundtur med inhyrd buss sedan lite tid
på egen hand, kanske besök på marknaden där det
är trevligt och billigt att handla. Under eftermiddagen går vi ombord på båten igen och återvänder till Lappeenranta. Middagsbuffé ombord.

Torsdag,Lappeenranta-Borgå-Helsingfors
Efter frukost och utcheckning lämnar vi
Lappeenranta och börjar färden tillbaka mot
Sverige. Vi stannar i Borgå – Finlands näst äldsta
stad, historisk och vacker, med de röda
strandbodarna som mest kända symbol. Guidad
stadsvandring i Gamla Borgå, en stadsdel med en
unik medeltida trästadsmiljö. Johan Ludvig
Runeberg, Finlands nationalskald levde och dog i
Borgå, hans forna hem är idag museum. Därefter
har vi lite tid att strosa runt på egen hand och inta
lunch innan resan fortsätter till Helsingfors. Vi går
ombord på båten som avgår kl 17.15 insides
dubbelhytter och middagsbuffé.
Fredag,Stockholm-hemorten
Frukostbuffé ombord. Ankomst Stockholm ca kl
10.00 för vidare färd mot respektive hemort.
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Bussresa i helturistbuss
Reseledare
Nattfärja Stockholm-Helsingfors tur och
retur inklusive del i insides 2-bäddshytt,
frukostbuffé och middagsbuffé
Hotellövernattning 2 nätter inklusive del i
dubbelrum, frukostbuffé och middag.
Båtresa på Saima kanal inklusive lunch och
middag, guide hela dagen samt
busstransfer för rundtur i Viborg.
Lokalguide i Lappeenranta och Borgå
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