
 

40 TIMERS CRUISE TIL HELSINGFORS MED SILJA SERENADE 
- Inkl. bussreise, innvendig lugar, 2 frokostbuffeer og 1 middagsbuffe! 

 
Helsingfors er hovedstaden i Finland og ligger 

helt sør i landet, og den er annerledes enn de 

andre hovedstedene i Norden. De fleste som 

kommer til Helsingfors blir helt betatte, for her 

er det en rekke med spennende museer, 

restauranter og barer, andre flotte 

severdigheter, og gode shoppingtilbud. 

Helsingfors, som kan smykke seg med tittelen 

Europas nordligste hovedstad, er litt svensk, litt 

russisk, men mest av alt veldig finsk! Her kan vi 

bl.a. se Olympiastadion fra sommer OL i 1952, 

den spesielle Tempelplassen kirke, Senatstorget 

og mye mer! Vi ligger til kai i denne spennende 

byen fra kl. 10:30 til kl. 17:00 med muligheter for å se nærmere på byens severdigheter og shoppingtilbud. 

Vi anbefaler også lunsj på en av byens mange gode restauranter! 

 
Søndag 25. februar: Avgang fra Orkanger kl. 02:30, Melhus kl. 03:00 og Trondheim Sentralstasjon kl. 
03:30. Vi kjører via Stjørdal og Meråker, og krysser grensa til Sverige på Storlien. Videre går ferden forbi 
Åre, Åsarne, Järvsö, Bollnäs og Gävle til Stockholm. Vi tar jevnlige pauser underveis, og midt på dagen blir 
det en lengre pause med muligheter for å kjøpe lunsj. Vi ankommer Värtahamnen i Stockholm i god tid før 
avgang med Tallink Siljas ferje, Silja Serenade kl. 16:45. Etter at vi har fått tildelt våre lugarer samles vi til 
middag i Restaurant Grande Buffet kl. 16:45, og 
koser oss med mye god mat mens skipet seiler ut 
Stockholms vakre skjærgård. 
 
Mandag 26. februar: Frokostbuffé ombord i 
Restaurant Grande Buffet fra kl. 07:30. Vi legger 
til kai i Helsingfors kl. 10:30 (lokal tid), og samles i 
bussen. Vi kjører til avtalt sted i sentrum, og 
resten av dagen er til fri disposisjon fram til 
returavgang tilbake til ferjeterminalen på 
ettermiddagen. Kl. 17:00 forlater vi Helsingfors 
med kurs tilbake til Stockholm.  
 
Tirsdag 27. februar: Vi forsyner oss fra frokostbufféen mens skipet seiler inn til Stockholm. Vi legger til kai 
kl. 09:45, og setter kursen nordover. Vi tar jevnlige pauser, og det blir anledning til å kjøpe både lunsj og 
middag i løpet av dagen. Vi beregner ankomst Trondheim ca. kl. 22:00, Melhus 
kl. 22:30, og Orkanger kl. 23:00. 
 

Pris pr. person:  kr. 1.685,-  
 
Prisen inkluderer; Bussreise med moderne turbuss, 2 overnattinger i innvendig 

dobbel – eller singellugar på Tallink Siljas ferje Stockholm – Helsingfors t/r, 2 

frokoster og 1 middag inkl. drikke. 

 
Tillegg for utvendig 2-sengslugar t/r: kr. 350,- pr. person 
Tillegg for utvendig singellugar t/r: kr. 550,-  
Man kan også få Promenade lugar med vindu mot gågaten på forespørsel. 

(Kr. 250,- pr. pers. i 2-sengslugar og kr. 500,- for singellugar). 

 

Denne turen krever gyldig pass, og valuta på turen er Svenske kroner og Euro. 


