
Helsinki har en enestående beliggenhed med en lang 
havnefront ud mod Den Finske Bugt og omgivet af smukke 
øer, samt Helsinkis kendte vartegn – Sveaborg / 
Suomenlinna, et af verdens største maritime forter.

Helsinki er en højteknologisk metropol med en landsbys 
charme og byen er i den grad en af nordens juveler. Her 
findes arkitektur i verdensklasse, smukke landskaber samt 
et livligt restaurations- og natteliv. Det er stedet, hvor 
kulturerne fra øst og vest smelter sammen og giver byen et 
spændende touch. Finland er verdenskendt for sin 
arkitektur, kunst og design.

Om vinteren kan der være isnende koldt men om 
sommeren samler folk sig udendørs og der findes mange 
udendørs aktiviteter i byens parker og gader. 

Studietur Helsinki, 17.-21. maj 2022



DAG TIL DAG PROGRAM

Dato Tid Aktivitet Info

Tirsdag 17. maj 

Kl. 12.25
Kl. 14.55

Afrejse fra København med Finnair / AY 966
Ankomst til Helsinki

Fra Helsinki Lufthavn fortsættes direkte på en udflugt til 
Hvitträsk, ca. 40 minutters kørsel fra Helsinki.

Privat rundvisning på Hvitträsk Museum ved en professionel 
museums guide.

Fra Hvitträsk køres til Helsinki.

Check-in på Hotel Lilla Roberts

Kl. 18.45

Kl. 19.00

Den lokale guide følger jer til fods fra hotellet til Restaurant 
Kappeli, som ligger 10 minutters gang fra hotellet.

Middag på Restaurant Kappeli.
3-retters middag med ½ fl. Vin, vand og kaffe



HOTEL LILLA ROBERTS  4*+

Lilla Roberts er et hyggeligt og elegant hotel, der fint 
kombinerer moderne bekvemmeligheder med finurligt Art 
Deco-interiør fra 1930'erne og andre tilbageslag i fortiden. 

Det indbydende hotel åbnede i august 2015 og ligger i en 
stille sidegade i Helsinkis historiske designdistrikt tæt på 
fremragende restauranter, butikker og attraktioner.

De moderne indrettede værelser har vinduer mod gaden 
eller hotellets indre gård. 

Hotellet har en hyggelig lobby, bar og restaurant, som bl.a. 
er kendt for den dejlige morgenmads buffet med lokale 
friske bær og frugt. 

Adresse:
Hotel Lilla Roberts
Pieni Roobertinkatu 1 

00130 Helsinki

www.lillaroberts.com

http://www.lillaroberts.com/


TIRSDAG 17. MAJ 2022
HVITTRÄSK MUSEUM

Hvitträsk er et museum med fokus på finsk arkitektur, 
beliggende ca. 40 minutters kørsel fra Helsinki centrum.

De naturskønne omgivelser inspirerede de 3 finske 
arkitekter Eliel Saarinen, Armas Lindgren og Herman 
Geselius til at bygge det romantiske landhus i 1903. 

Huset er bygget i massivt træ og natur sten og sammen 
med de omkringliggende bygninger repræsenterer de 
forskellige sider af finsk arkitektur og interiør, som 
udstillingen viser flere elementer fra.

Privat rundvisning på museet med en professionel museum 
guide. Rundvisningen vil give et indtryk af de 3 arkitekters 
kendetegn og ligeledes give et indtryk af det liv, som 
udfoldede sig i de smukke huse.



DAG TIL DAG PROGRAM

Dato Tid Aktivitet Info

Onsdag 18. maj

Kl. 09.00-14.00

Morgenmad på hotellet.

Byrundtur i Helsinki med bus og lokal guide. Turen har fokus på 
Helsinki Highlights og finsk design.

Besøg Iittala & Arabia Design Center samt Marimekko

Udflugten afsluttes med frokost på den hyggelige Restaurant 
Sunn ved Domkirken. Her serveres god ”hjemmelavet finsk 
mad”

Eftermiddag Eftermiddag til fri disposition – besøg evt. design butikker i 
design kvarteret, Aaltos boghandel i Stockmann, Artek, Iittala
Shop og Design Forum

Aften Middag i eget regi



ONSDAG 18. MAJ 2022

Byrundtur i Helsinki med bus og lokal guide. 
Udflugten planlægges med fokus på arkitektur og design, 
hvor vi blandt andet ser Senatstorvet med Engels ikoniske 
bygninger, Domkirken, Universitetet og Nationalbiblioteket. 
Vi passerer også Usbenski Katedralen, Rigsdagen, Saarinens 
berømte hovedbanegård, Finlandia Hall tegnet af Aalto samt 
Tempelkirken.

Der er arrangeret besøg på keramik fabrikken Arabia - lidt 
uden for centrum. Her kan keramikproduktionen overværes, 
men det er porcelænsmuseet og den flotte udstilling af bl.a. 
Iittala design som imponerer. Møbler, glas, sterlingsølv, stof 
etc. - selv mumi troldene er naturligvis repræsenteret.

Samt besøg i Marimekko, kendt for farverige tekstiler.

Udflugten inkluderer frokost på den hyggelige Restaurant 
Sunn, som ligger ved Domkirken.

Eftermiddag i eget regi. Besøg evt. Design Distriktet i det 
tidligere arbejderkvarter, hvor kunstnere og designere har 
mulighed for at have deres små værksteder og butikker til en 
favorabel husleje. Udover disse trendsættere findes her 
mange antikvitetsbutikker, gallerier, små caféer og 
restauranter. Design District er en paraplyorganisation, som 
markedsfører de hen ved 170 kreative aktører af 
organisationen, som holder til i denne bydel med 25 
spændende gader. 



DAG TIL DAG PROGRAM

Dato Tid Aktivitet Info

Torsdag 19. maj

Kl. 10.00

Kl. 13.00

Morgenmad på hotellet.

Besøg på Ateneum Kunst Museum.

Efter rundvisningen er der afsat tid til frokost på egen hånd i 
museets restaurant.

Efter besøget på Ateneum Kunst Museum fortsætter turen med bus 
og guide til Svartå Manor House for besøg og rundvisning.
I forbindelse med besøget serveres et glas vin i Hallen.

Sidst på eftermiddagen returneres til hotellet i Helsinki

Ateneum ligger ca. 900 
meter fra hotel Lilla Roberts

Aften Middag i eget regi



TORSDAG 19. MAJ 2022

Kl. 10.00 – 18.00 Heldagsudflugt til Ateneum Kunst 
Museum og Svartå Manor House med bus og guide.

Ateneum Kunstmuseum er et af Finlands største museer 
med en samling på mere end 18.000 kunstværker, heraf 
4300 malerier og 750 skulpturer – spændende fra 1800-
tallet og frem til i dag.

Efter besøget på museet er der afsat tid til frokost på egen 
hånd i museets restaurant.

Svartå Manor House er en af de mest kendte herregårde i 
Finland. Slottet blev bygget mellem 1783 og 1792 af en finsk 
og en svensk arkitekt og er de største træbygninger i 
Finland. 

Arkitekturen viser overgangen fra rokoko til nyklassicisme. 
Indenfor dominerer den gustavianske stil interiøret og her 
skal man specielt bemærke de fine parketgulve af 4 slags 
træ.

Slottet ligger i en af de største private parker i Finland. 
Oprindeligt blev den anlagt som en barokpark i 1787, men i 
slutningen af det 19. århundrede omlagt til engelsk parkstil 
og er i dag et yndet udflugtsmål.



DAG TIL DAG PROGRAM

Dato Tid Aktivitet Info

Fredag 20. maj

Formiddag

Eftermiddag

Kl. 19.00

Morgenmad på hotellet.

Besøg på Design Museum Helsinki, beliggende 300m fra hotellet. Der er 
arrangeret billetter og samlingerne besøges på egen hånd.

Frokost i eget regi 

Til fri disposition.

Vi foreslår et besøg på de moderne kunstmuseer, Kiasma og  Amos Rex, Ode 
biblioteket, eller Koncert- og kongreshuset Finlandia Hall.
I kan også gå ned til havnen og tage båden ud til det unikke fæstningsanlæg, 
Sveaborg/ Soumenlinna. Det blev bygget i midten af 1700 tallet og er utrolig 
velbevaret. Der har man hele det moderne Finlands historie under fødderne. 
Fra svensk og russisk styre til selvstændighed og borgerkrig.
I kan også tage en bådtur ud i den smukke skærgård.

Den lokale guide følger jer til Restaurant Lasipalatsi, som ligger 1km, 15 
mintuters gang fra hotellet.

Afskedsmiddag på Restaurant Lasipalatsi med drikkevarer.



FREDAG 20. MAJ 2022

Om formiddagen er der besøg i Design Museum Helsinki.
Billetter udleveres og museet opleves på egen hånd.

Det anerkendte design museum er indrettet i en historisk 
bygning fra 1895, som tidligere husede en kunstskole.

Udstillingen viser en imponerende samling af finsk design 
og kunsthåndværk, også af helt nye kunstnere. 

Eftermiddagen er til fri disposition.

Vi foreslår et besøg på de moderne kunstmuseer, Kiasma
og  Amos Rex, Ode biblioteket, eller Koncert- og 
kongreshuset Finlandia Hall.
I kan også gå ned til havnen og tage båden ud til det unikke 
fæstningsanlæg, Sveaborg/ Soumenlinna. Det blev bygget i 
midten af 1700 tallet og er utrolig velbevaret. Der har man 
hele det moderne Finlands historie under fødderne. Fra 
svensk og russisk styre til selvstændighed og borgerkrig.
I kan også tage en bådtur ud i den smukke skærgård



FREDAG 20. MAJ 2022
MIDDAG RESTAURANT LASIPALATSI

Restaurant Lasipalatsi er en af Helsinkis historiske 
restauranter, beliggende i en af byens karakteristiske 
bygninger fra 1930, som oprindeligt var en markedshal.

I dag fremstår restauranten renoveret og lys – og i samme 
stil som den oprindelige restaurant fra 1930’erne med 
palmetræer i Palm Garden og samme store panorama 
vinduer.

Køkkenet har fokus på traditionelle finske retter med et lidt 
moderne tvist og årstidens råvarer.



DAG TIL DAG PROGRAM

Dato Tid Aktivitet Info

Lørdag 21. maj

Kl. 12.30

Kl. 15.00

Kl. 17.40
Kl. 18.20

Morgenmad på hotellet. 

Formiddagen og frokost i eget regi indtil check-ud.

Udflugt til Munknäs / Munkkiniemi og Aalto Studio & House for privat 
rundvisning.

Rundvisning vil foregå i 2 grupper

Fra Munknäs køres direkte til lufthavnen.

Afrejse fra Helsinki med Finnair / AY 959
Ankomst til København



LØRDAG 21. MAJ 2022
ALVAR AALTO STUDIOS & HOUSE

Alvar Aalto (1898-1976) er ubetinget Finlands mest 
anerkendte arkitekt og designer. 

Indtil 1955 lå hans kontor i hans private bolig i Munkkiniemi
udenfor Helsinki. I 50’erne oplevede han så stor 
efterspørgsel, at han skabte et nyt og imponerende atelier i 
samme område – Studio Aalto, som fortsat betragtes som 
et af hans hovedværker.

Den imponerende hvide bygning ligger i en smuk have som 
omgiver bygningen som et amfiteater. De hvide buede 
vægge og vinduespartier åbner overalt ud til en storslået 
udsigt.

Alvar Aalto benyttede atelieret ind til sin død i 1976 og i dag 
drives huset som museum af The Alvar Aalto Foundation.

Besøget inkluderer en privat rundvisning i to grupper i hans 
tidligere private bolig samt Studio Aalto. 



STUDIETUR DESIGNMUSEETS VENNER, HELSINKI 17.-21. MAJ 2022

PRISER PER PERSON

Pris per person ved ophold i delt dobbeltværelse – Flyrejse Finnair
Pris per person ved ophold i enkeltværelse – Flyrejse Finnair

Priserne inkluderer:
Fly København – Helsinki t/r på økonomiklasse med Finnair inkl. alle fly- og passagerafgifter samt 1 stk. bagage
Obligatorisk bidrag til Rejsegarantifond 
Ophold 4 nætter på Hotel Lilla Roberts inkl. morgenmad.
17.05 Udflugt til Hvitträsk med bus fra lufthavnen, guide, entre Hvitträsk og rundvisning ved professionel guide. 
17.05 3-retters middag på Restaurant Kappeli inkl. 2 glas vin, vand, kaffe og lokal assistance
18.05 Udflugt med bus og lokal guide Helsinki Highlights inkl. entre og rundvisning Iittala og Arabia Design Center samt besøg Marimekko Store. 
18.05 Frokost på Restaurant Sunn inkl. 1 glas vin eller øl, vand og kaffe 
19.05 Udflugt Ateneum Art Museum &  Svartå Manor House med bus og guide. Rundvisning Svartå Manor House inkl. et glas vin. 
20.05 Entre til Designmuseum Helsinki. 
20.05 3-retters middag på Restaurant Lasipalatsi inkl. 2 glas vin, vand, kaffe og lokal assistance. 
21.05 Udflugt med bus og lokal guide inkl. privat rundvisning Alvar Aalto Studios & House samt transfer til lufthavnen. 

Priserne inkluderer ikke sygdomsafbestillingsforsikring og rejseforsikring. Sygdomsafbestillingsforsikring – koster 6% af rejsens pris og skal 
bestilles ved tilmelding af rejsen. Forsikringen dækker ved akut opstået og lægedokumenteret sygdom hos den rejsende eller dennes nærmeste 
familie. Rejseforsikring – Vejl. pris fra DKK 600-835 (Beløb afhænger af fødselsdato). 

Ved bekræftelse fremsendes faktura. Depositum 30% af rejsens pris skal indbetales 20. december 2021 og slutbeløbet skal indbetales 15. marts 
2022. De indbetalte beløb refunderes ikke ved annullering af rejsen.  

DKK 11.850
DKK 14.500


