
 

                 

 

 

Helsinki og Stockholm – 6 dages udflugt med bus og skib 
 

På denne skønne rejse skal vi til Sverige og Finland med besøg i deres historiske og charmerende hovedstæder 

Stockholm og Helsinki. Turen foregår både med bus og skib, da vi først sejler fra Danmark til Sverige og senere tager et 

minicruise fra Sverige til Finland, hvor vi skal sejle med Tallink Silja Lines skibe. Her venter der os en behagelig 

overnatning samt aftens- og morgenmad. Sammen med en dygtig dansk rejseleder fra de graa busser, begiver vi os 

rundt i hovedstæderne og ser de største seværdigheder, imens vi bliver klogere på vores nabolandes spændende 

historie.   

1. dag. 17. august  

Efter endt opsamling sætter vi kursen mod Frederikshavn, hvor vi skal sejle med Stena Lines store moderne færge til 

Göteborg. Når vi ankommer til Sverige, kører vi nu mod Linköping, undervejs vil der blive holdt passende pauser. Vi 

bliver indkvarteret på det flotte Scandic Frimurarehotellet, der ligger centralt i byen, tæt på den imponerende 

Domkirke og 150 meter fra hovedbanegården. Om aftenen vil der være middag på hotellets restaurant. 

2. dag. 18. august 

Vi starter dagen med et godt morgenmåltid, inden vi pakker bussen og fortsætter vores tur til Sveriges smukke 

hovedstad Stockholm. Her kører vi en byrundtur, så vi får et indtryk af byens mangfoldighed. Undervejs holder vi 

pauser ved bl.a. Kongeslottet, og vi spadserer en tur i Gamla Stan, som er den ældste del af Stockholm med 

brostensbelagte gader og kærligt restaurerede huse. Efter rundturen bliver der mulighed for at finde en god 

frokostrestaurant og til at udforske byen, som er bedre kendt som ”Nordens Venedig”, på egen hånd. Ved aften tid 

gør vi klar til at skulle på minikrydstogt med Silja Line til Turku i Finland. Vi bliver indkvarteret i en indvendig dobbelt- 

eller enkeltkahyt. Om aftenen nyder vi en dejlig middagsbuffet inkl. drikkevarer. 

3. dag. 19. august  

Dagen starter med at vi nyder en stor morgenbuffet ombord på skibet og gør klar til en dag spækket med oplevelser. 

Der er nu anløb i Turku, hvorfra turen går videre til den finske hovedstad Helsinki. Vi ligger ud med at besøge den 

byens enorme fæstning Suomenlinna, der ligger kun et kvarters sejltur fra det centrale del af Helsinki. Fæstningen er 

med på Unescos verdensarvsliste og er en af byens vigtigste seværdigheder. Den grønne fæstnings-ø består af flere 

små klippeøer forbundet med broer og der er ca. 900 fastboende. Sammen med vores rejseleder går vi på opdagelse 

rundt på øen imens vi får et indblik i fæstningens lange historie, der går helt tilbage 1748. Der bliver mulighed for at 

spise frokost på en af de hyggelige caféer med udsigt til Helsinki. Hen på eftermiddagen tager vi færgen tilbage til 

fastlandet og kører en rundtur i Helsinki, hvor vi blandet kommer forbi Præsidentpaladset, Finlandiahuset og opera- 

og ballethuset. Vi besøger den imponerende Tempelpladsens Kirke, der er bygget inde i en klippe midt i byen. 

Kirken er hugget ud i den solide granitklippe og det fineste dagslys, som vælter ind fra oven og lægger sig som 

stråler omkring alteret og de rå vægge, der omgiver kirkens midtpunkt. Dagen slutter vi af på hotel Scandic Grand 

Marina, hvor vi skal overnatte de kommende to nætter med morgen- og aftensmad begge dage. 

 



 

                 

 

 

4. dag. 20. august  

Efter morgenmad på vores hotel, begiver vi os udenfor Helsinki og køre ud i det flotte finske landskab. Vi skal besøge 

den charmerende by Porvoo, som er Finlands næst ældste by og en af landets seks middelalderbyer. Byen har en 

smuk gammel bydel med maleriske røde pakhuse, der ligger helt ned til floden. Oprindeligt blev de malet rødt til ære 

for ankomsten af Gustav III, kongen af Sverige. Porvoo har i århundreder fungeret, som både et hjem og en 

inspirationskilde for mange finske kunstnere. Rejselederen tager med rundt på opdagelse i den lille by og der er 

efterfølgende tid på egen hånd til at finde noget frokost. Hen på eftermiddagen køre vi retur til Helsinki, der bliver et 

par stop undervejs.  

5. dag. 21 august  

Efter en dejlig morgenmad er der udtjekning fra vores hotel. Hen på formiddagen skal vi sammen med en lokalguide 

på gåtur rundt i Helsinki, hvor vi ser de smukkeste og vigtigste områder af byen i et behageligt tempo. Guiden vil 

fortælle vidt og bredt om Helsinkis rige historie, imponerende seværdigheder og kultur. Efterfølgende er der et par 

timer på egen hånd, inden vi mødes igen, og gør klar til at tage på endnu et minikrydstogt med Silja Line tilbage til 

Stockholm. Vi bliver indkvarteret i en indvendig dobbeltkahyt eller enkeltkahyt. Om aftenen nyder vi en dejlig 

middagsbuffet inkl. drikkevarer.  

6. dag. 22 august  

Efter morgenmaden er der ankomst i Stockholm, hvor nyder vi den smukke indsejling gennem Skærgården. Derefter 

går turen ned gennem Sverige til Göteborg. Herfra vi sejler til Frederikshavn. Hjemkomst sent om aftenen. 

Der tages forbehold for programændringer. 

Se mere her: https://www.degraabusser.dk/stockholm-helsinki-6-dage/ 

 

Pris 

Pris pr. person  7.295 kr. 

Enkeltværelsestillæg:  2.095 kr.  

 

Prisen inkluderer: 

• Buskørsel i 6 dage 

• 3 hotel overnatninger 

• 2 overnatninger på Silja Line Cruise 

• 5 x morgenmad 

• 5 x aftensmad 

• Byrundtur i Stockholm 

• Færge t/r til fæstningen Suomenlinna 

• Udflugt til Porvoo 

https://www.degraabusser.dk/stockholm-helsinki-6-dage/


 

                 

 

 

• Entré Tempelpladsens Kirke i Helsinki 

• Lokalguide i Helsinki 

• Færge t/r Frederikshavn – Göteborg 

• Dansk rejseleder 

 

Prisen inkluderer ikke: 

• Øvrige entréer  

• Personlige udgifter 

• Måltider og drikkevarer der ikke er nævnt  

 

Opsamlinger: 

    Afrejse:  Hjemkomst: 

Frederikshavn Busterminal, Havnepladsen  11:15  21:30    

Hjørring A-Z, A.F. Heidemanns Vej, P-plads  10:35  22:10       

Brønderslev Banegård   10:10  22:35 

Aalborg Thomas Boss Gade, v/Sauers Plads  09:40  23:05 

Støvring, Hobrovej, Shell   09:20  23:25 

Haverslev - Industriparken 2, Circle K  09:00  23:45 

Hobro Busterminal, H. I. Biesgade  08:35  00:05 

 

Tilmelding til: 

de graa busser – 86 39 43 66  

eller på https://www.degraabusser.dk/tilmelding-helsinki-stockholm/ 

Oplys abon.nr. ved bestilling. 

 

Sidst bestillingsdato 

15.07.2020  

 

https://www.degraabusser.dk/tilmelding-helsinki-stockholm/

