
Finland – de tusen sjöarnas land 
7-13 maj 2023

Resa med Hörselskadades förening i Stockholm  
i arrangemang av Axtours.ax

VÅR RESA GÅR GENOM FAGRA insjölandskap och djupa skogar, över natursköna rullstensåsar och genom  
gamla städer. Vi kör via den gamla kungsvägen till pittoreska Borgå där vi besöker skalden Runebergs hem,  

vi fortsätter till Karelen och staden Imatra vars fors Vuoksen var Finlands första turistattraktion.  
Resan fortsätter över vackra rullstensåsen Punkaharju, vi ser världens största träkyrka i Kerimäki  

och i Nyslott fascineras vi av den mäktiga fästningen Olofsborg.

VI BESÖKER NYA VAL AMO kloster i Heinävesi, där vi har tid för rekreation, innan vi nästa dag fortsätter resan  
till Birkaland och Mänttä där vi besöker Serlachius konstmuseum. I Tammerfors möter vi mumintroll och ser  
Hugo Simbergs fresker i domkyrkan, i Iittala besöker vi outletbutiker och ser glasblåsare i arbete. Vi avslutar  
vår resa i Finlands äldsta stad Åbo innan vi kryssar hemåt genom den vackra finska och svenska skärgården.

RESA MED EGEN BUSS under vår resa.  

Skrivtolkar, hörselteknik och resevärdar från Hörselskadades förening i Stockholm och Axtours resebyrå.  

VARMT VÄLKOMMEN!



DAG 1:  SÖNDAG 7.5.2023 • UTRESA STOCKHOLM    

TallinkSiljas fartyg Silja Symphony avgår 16.45 från Värtahamnen, Stockholm. Vi njuter av den vackra 
skärgården och senare på kvällen en gemensam buffé ombord. Inkvartering i innerhytt. M

DAG 2:  MÅNDAG 8.5.2023 • HELSINGFORS – BORGÅ – IMATRA   

FRUKOSTBUFFÉ. VI ANLÖPER Helsingfors vid 10.30 lokal tid. Vi besöker Svenska Hörselförbundet som 
håller till i G18-huset i centrum av Helsingfors. Här finns organisationer som arbetar med bildning och 
kultur, främst på svenska. Det vackra huset på Georgsgatan 18 är ritat av arkitekt Sebastian Gripenberg 
och stod färdigt 1884. Under åren har olika skolor verkat i huset, bland annat Bildkonstakademin 1984–
2003, tills SFV (Svenska folkskolans vänner) köpte huset 2005. 

FRÅN HELSINGFORS FÖLJER vi den gamla Kungsvägen österut mot den ryska gränsen. Kungsvägen  
gick mellan Stockholm och Viborg, som var gränsstaden mot Ryssland när Finland tillhörde Sverige.  
Vi kommer till Borgå, en vacker småstad känd för sina trähus. Gemensam lunch.

I  BORGÅ BODDE EN AV Finlands stora söner, Johan Ludvig Runeberg, som med sina sånger skildrar de tappra 
finska soldaterna och lyfter nationalidentiteten med ”Vårt land” som han skrev år 1846 under den ryska 
perioden. Vi besöker Runebergs hem dit familjen flyttade 1852. År 1882 blev hemmet museum, efter det att 
staten inlöst det av Runebergs arvingar. Det är i ungefär samma skick som när det var familjen Runebergs 
bostad med möbler, målningar, skulpturer av sonen Walter Runeberg, porslin och textilier. Även Johan Ludvig 
Runebergs bibliotek finns också kvar. Trädgården som Fredrika planerade finns kvar med en stor artrikedom 
och är en av landets bäst bevarade historiska stadsträdgårdar. Runebergsdagen firas 5 februari årligen och då 
äter man Runebergstårta, en liten, hög mandelkaka med hallon och glasyr längst upp. Det sägs att Runeberg 
åt just denna kaka med ett glas varm punsch varje dag. Guidad visning på svenska.

VI L ÄMNAR BORGÅ OCH fortsätter längs kustvägen till Kotka vid Finska vikens kust. Staden är en 
betydande hamn- och industristad med Finlands största exporthamn. Vi vänder norröver mot staden 
Imatra belägen vid Finlands vattenrikaste älv Vuoksen. Imatras läge vid den då brusande forsen trollband 
besökarna och platsen blev snart Finlands första stora turistattraktion. Vårt trevliga hotell är inrymt i ett 
jugendslott. Under inbördeskriget fungerade byggnaden som militärsjukhus och under Andra världskriget 
användes det av karelska näsets arméstab. Först år 1987 återfick byggnaden sitt ursprungliga utseende. På 
hotellet finns såväl bastu som olika pooler. Middagen intas i hotellets vackra matsal. Bussresa 29 mil. L, M

DAG 3:  TISDAG 9.5.2023 • IMATRA – PARIKKALA SKULPTURPARK –  
 KERIMÄKI KYRKA – NYSLOTT    

VI L ÄMNAR IMATRA och kör mot Nyslott. På vägen besök vid Parikkala skulpturpark. Parken har över 550 
statyer i betong formade av konstnären Veijo Rönkkönen. Den mest förtrollande delen av parken består 
av 255 yogande mossbeklädda skulpturer. Att gå bland dem, betrakta deras fulländade positioner, deras 
vilsamma blickar och mossbelupna kroppar får tiden att stanna.

VI FORTSÄT TER ÖVER den berömda Punkaharjuåsen som bildar en sju kilometer lång naturlig bro och 
bjuder på hisnande vackra vyer över sjöarna Puruvesi och Pihlajavesi. I Kerimäki besöker vi världens 
största träkyrka byggd 1847 med sittplatser för 3300 personer och ståplatser för ytterligare 2000. 



NYSLOT T ÄR EN AV FINL ANDS finaste sommarstäder och har ett naturskönt läge på holmar och 
uddar i vattensystemet Saimen. Sommartid finns här ångbåtstrafik och i vattnen finns en av världens 
nordligaste sälarter, Saimenvikaren. Saimenvikaren lever endast i Finland och i Saimen och är starkt 
hotad. Stammen består av cirka 400 individer och under de senaste åren har över 80 ungar fötts  
varje år.

PÅ EGEN Ö TORNAR den gamla fästningen Olofsborg från 1475 majestätiskt upp sig. På borggården 
hålls sedan 1967 varje år den internationellt kända operafestivalen med plats för 2 200 åskådare. 
Nyslott (finska Savonlinna) grundades 1639 av generalguvernör Per Brahe. Nyslott har cirka 33 000 
invånare och är enspråkigt finskspråkigt. Incheckning till vårt hotell, gemensam lunch. Eftermiddagen 
och kvällen fri. Frivillig promenad runt ”vår holme” och Olofsborg, cirka 4 km. Middag på egen hand. 
Bussresa 18 mil. L

DAG 4:  ONSDAG 10.5.2023 • NYSLOTT – VALAMO KLOSTER   

VI L ÄMNAR NYSLOT T efter frukost och bussen kör oss till Varistaipale kanal. Där går vi ombord på 
båten som tar oss till Valamo kloster. Båtresan över Saimen och genom slussar tar 3 h. Vi dricker kaffe 
och äter smörgås under resan. Går båtresan ej att genomföra, åker vi vår buss hela vägen.               

NYA VAL AMO KLOSTER LIGGER i Heinävesi och är Finlands ortodoxa kyrkas enda munkkloster. Den 
helige Sergei och den helige Herman grundade ett kloster någon gång mellan år 1000–1300 på ön 
Valamo i sjön Ladoga i Ryssland. Klostret hade sin höjdpunkt kring förra sekelskiftet och då bestod 
brödraskapet av 359 munkar och 562 noviser. Eftersom Valamo var ryskt innebar revolutionen 1917 en 
dramatisk förändring och 1939 hade antalet bröder minskat till bara 200 personer. Till följd av kriget 
flydde klosterbröderna över sjön Ladogas is till Finland 1940 och de fann en fristad i Heinävesi. Efter 
krigets slut grundade man det nya Valamo. Idag är turism den viktigaste näringskällan. 



FRAMME I VAL AMO på eftermiddagen. Vi checkar in till våra rum. Vi får en guidad rundvandring 
på klostret och museet, guidningen är på svenska. På kvällen gemensam middag i deras 
restaurang Trapesa (grekiska namnet för matbord). Den som önskar kan delta i kvällsvesper 
vid klockan 18, eller vid morgonbön kl 06:00 nästa morgon. Vi deltar i teceremoni på kvällen. 
Bussresa 13 mil. Smörgås med kaffe/te, M

DAG 5: TORSDAG 11.5.2023 • VALAMO – MÄNTTÄ – TAMMERFORS  

VI L ÄMNAR VAL AMO efter frukost och kör till Mänttä vid sjön Melasjärvi där vi skall besöka 
Serlachius konstmuseum och park. På vägen stopp för kort bensträckare, den som vill köper en 
kopp kaffe. 

FRAMME VID SERL ACHIUS konstmuseum vid 12-tiden och vi börjar vårt besök med lunch. 
Museets herrgårdsdel blev färdig som bergsrådet Gösta Serlachius representationshem år 
1935. Nedre våningen i byggnaden i rödtegel, ritad av arkitekt Jarl Eklund, har tjänstgjort som 
museum ända sedan 1945. Museet var då Finlands åttonde konstmuseum. Gösta Serlachius 
konststiftelses samlingar är kända som en samling av verk av mästare från den finska guldåldern, 
och av gammal europeisk målarkonst som är sällsynt för finländska förhållanden. På sommaren 
2014 fick den en ny träbyggd paviljong bredvid sig. Samtidigt började man visa i museet även 
nutidskonst och intressanta temautställningar. Parken har sedan 1930-talet varit en central del 
av herrgårdens kulturlandskap. Den första parkplanen utformades av trädgårdsarkitekt Paul 
Olsson, och den blev uppdaterad 1996 av landskapsarkitekt Gretel Hemgårds byrå. Samma byrå 
förnyade parkplanen i samband med byggandet av paviljongen år 2014.

RESAN FORTSÄT TER MOT Tammerfors som är Finlands tredje största stad med 240 000 invånare. 
Staden grundades 1789 av Gustav III och är Finlands första och största industristad och kallas 
också för ”Finlands Manchester”. En kvarleva från industrins storhetstid är alla de stora, röda 
tegelbyggnader mitt i centrum som idag används till kulturella ändamål. Staden har förklarat sig 
vara världens bastuhuvudstad – det finns fler offentliga bastun här än i någon annan stad i hela 
Finland. Besök i domkyrkan innan incheckning till vårt hotell. Middag på egen hand.  
Bussresa ca 35 mil. L

DAG 6: FREDAG 12.5.2023 • MUMINMUSEET  
 – IITTALA GLASBY– ÅBO  

INNAN VI L ÄMNAR TAMMERFORS besöker vi Muminmuseet, 
det enda i sitt slag i världen. Museet stod klart 1987 och 
här finns konstsamlingen Mumindalen, som omfattar 
över 2000 konstverk som Tove Jansson donerade till 
Tammerfors konstmuseum mellan 1986–1997. Tove är 
känd över hela världen som mumintrollens skapare och 
hennes muminböcker har översatts till över 50 språk. 
Guidad visning på svenska.



RESAN FORTSÄT TER MOT ÅBO med ett stopp vid Iittala glasby.  
Här kan vi se glasblåsning från åskådarläktaren, besöka glasmuseet, outlet-butiken 
och andra intressanta ställen. Gemensam lunch.

ÅBO ÄR FINL ANDS ÄLDSTA STAD och man tror att staden grundades  
på 1200-talet. Staden låg från början på den östra stranden av  
Aura å och var länge maktens centrum i den finska riksdelen av  
Sverige. Invånarantalet i Åbo är knappt 200 000, vilket gör Åbo  
till Finlands femte största stad. I Åbo studerar 40 000 studeranden  
vid sex högskolor och det svenskspråkiga Åbo Akademi är världens  
enda helt svenskspråkiga högskola utanför Sverige med mer än en fakultet.  
Staden är officiellt tvåspråkig med 5,5 % av invånarna med svenska som  
modersmål. Vi bekantar oss med Åbo genom en stadsrundtur med  
buss där vi bland annat ser Åbo slott och domkyrkan. Incheckning till  
vårt centralt belägna hotell. Kvällen fri, middag på egen hand.  
Bussresa ca 22 mil. L

  

DAG 7: LÖRDAG 13.5.2023 • ÅBO – STOCKHOLM

TIDIG UTCHECKNING och vår buss kör oss till hamnen. Klockan 08:45 bordar  
vi Viking Lines nya flaggskepp – Viking Glory. Gemensam lunchbuffé kl 12:30.  
Egen tid ombord.

M/S VIKING GLORY INLEDDE sin trafik i början av 2022 mellan  
Åbo – Åland – Stockholm, under finsk flagg. Fartyget är resultatet  
av ett gediget samarbete med finländska och nordiska partners  
som genom sin expertis och sitt kunnande bidragit till att  
utveckla miljötekniska detaljer och en nyskapande interiör.  
Nyckelord är hållbarhet, energieffektivitet och en nyskapande  
nordisk design. 

VID 18:55 LOKAL TID KOMMER VI till Stockholm och  
Stadsgården. Här skiljs våra vägar för denna gång efter  
härliga dagar i Finland! L

L= lunch, M=middag

Visit Tampere/Laura Vanzo

Nyslott
Kerimäki

Valamo

Imatra

Parikkala

Åbo Helsingfors

Borgå

Tammerfors

Mänttä



Axtours.ax 
Storagatan 14, 22100 Mariehamn, Åland 
Kontaktperson: Yvonne Cronström 
yvonne@axtours.ax 
Tel direkt: + 358 18 512 17  

Hörselskadades förening i Stockholm
Malmgårdsvägen 63 A | 116 38 Stockholm
Kommunikatör Anne Sjökvist 
anne.sjokvist@hrfstockholm.se
Tel direkt 08-462 24 31 eller sms 076 101 4027.

INFORMATION AV RESAN:

PRIS:

11.850 SEK/person i dubbelrum. Enkelrumstillägg: 2.650 SEK

”Boka-tidigt-rabatt” på 300 SEK till 10 december 2022.  
Då är priset 11.550 SEK/person i dubbelrum.   

I RESANS PRIS INGÅR:

•  Båtresa Sverige-Finland, tur/retur, 1 övernattning del i dubbelhytt inkl. specialfrukost
•  Del i dubbelrum enligt program
•  Halvpension bestående av 6 frukostar, 5 luncher & 4 middagar inkl. vatten, kaffe, te 
 (på båtresorna vin till maten), 1 kaffe/te med smörgås
•  Teceremoni Valamo kloster
•  Buss med lässkärm, transporter, inträden och guidade turer enligt program
•  Busschaufförens logi & måltider
•  Bränsle- och turistskatter
•  Skrivtolkar, hörselteknik och resevärdar från Hörselskadades Förening i Stockholm samt  

 Axtours resebyrå

TILLÄGG:

• Enkelrumstillägg 
• Daghytt mellan Åbo och Stockholm 13.5.2023.  

Innerhytter: Del i dubbelhytt 250 SEK/person, singelhytt 300 SEK
• Ej nämnda måltider, personliga utgifter, reseförsäkring och avbeställningsskydd

BOENDE:

• Silja Symphony, reseklass B, innerhytt
• Scandic Imatra Statshotell****, Imatra
• Original Sokos Hotel Seurahuone, lägenhetshotell***, Nyslott
• Valamo klosterhotell**, Heinävesi
• Scandic Tampere Hämeenpuisto***, Tammerfors
• Scandic Plaza***, Åbo   

BOKNINGSVILLKOR:

Minst 25 deltagare. Anmälningsavgift 1.950 SEK/person, slutbetalning förfaller 5 veckor innan avresan. 
Reservation för program- och prisändringar i skatter och avgifter som vi ej kan överblicka.

AVBESTÄLLNINGSVILLKOR: 

Särskilda villkor gäller för denna resa. Kontrollera din reseförsäkring och ditt avbeställningsskydd.

Fram till  6.2 2023  fri avbokning

Från  7.2-13.3.2023  kostnad anmälningsavgiften

Från  14.3-3.4.2023  kostnad 50% av resans pris

Från  4.4-26.4.2023  kostnad 75% av resans pris

Från  27.4.2023  kostnad 100% av resans pris

ANMÄLNING:

Anmälan görs till Hörselskadades Förening i Stockholm 
Kommunikatör Anne Sjökvist, e-post: anne.sjokvist@hrfstockholm.se eller sms 076 101 4027.


