
 

 
 

 
 
 

 
 

 

Det helt rigtige tidspunkt at besøge Stockholm 

og Helsingfors på er når den nordiske sommer 
banker på døren. To hovedstæder på hver sin 

side af Østersøen, der begge er et besøg 

værd. 
 

Stockholm med den flotte ”Gamla Stan”, 

Skansen og Djurgården er smukt beliggende 
på 14 øer mellem søen Mälaren og den 

stockholmske skærgård. Efter en byrundtur, 

hvor vi ser de vigtigste seværdigheder, bliver 
der tid til at opleve mere på egen hånd. Ud 

over naturen har Stockholm mange 

interessante museer ligesom ”Gröna Lund” 
ligger lige midt i byen. 

 

Sejlturen over Østersøen er en oplevelse i sig 
selv. Med Silja Lines luksusfærger sejler vi 

gennem skærgården – i de lyse nætter en 

nydelse, man kan bruge flere timer på. På 
udrejsen er den store aftenbuffet med 

drikkevarer inkluderet – så måske kan alle 

sanser blive mættet! Efter middagen er der 
masser af muligheder for underholdning 

ombord – måske skal man gemme nogle af 

dem til hjemturen..! 
 

Helsingfors – også kaldet ”Østersøens 

datter” – er sammenlignet med København og 
Stockholm en relativt ung by. Byen 

blomstrede op i 1800-tallet, da Finland var et 

fyrstedømme under den russiske zar.  Efter 
Finlands selvstændighed har byen udviklet sig 

på alle måder og som dansker fornemmer vi 

en by, der føles lidt bekendt men alligevel 
meget anderledes. Jo, Helsingfors er et besøg 

værd…! 
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Stockholm – Helsingfors 
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Program dag for dag 
 
Søndag d. 18. juni 
Kl. 08.30 Opsamling på Hadsund Rutebilstation 
Kl. 08.45 Opsamling i Terndrup ved købmanden 
Kl. 09.30 Opsamling fra AgriNord, Skalborg 
 
kl. 11.35  Afrejse fra Frederikshavn med Stena Line – frokostbuffet inkl. 
ca. 15.00 Ankomst Göteborg. Herfra kører vi via Jönköping ved Vättern mod Stockholm med 

spisepause undervejs.  
Ca. 21.30 Ankommer vi til Hägersten, ca. 10 km syd for Stockholm hvor vi indkvarteres på 
 Good Morning + Hotel Hägersten 
 Vätertorpsvägen 131 
  S-12944 Hägersten tlf. +46 8 55632330 

https://ligula.se/goodmorninghotels/hagersten-sodra-stockholm/  
  
 
Mandag d. 19. juni 
Morgenmad på hotellet.  Herefter afgang 
fra hotellet, hvorfra vi kører på byrundtur i  
Stockholm. Turen afsluttes ca. 12.00 ved  
Nordiska Museet og Wasamuseet på  
Djurgården. Herefter er der tid på egen  
hånd til frokost, museumsbesøg, besøg på  
Skansen eller Gröna Lund. 

                                            Gamla Stan i Stockholm 
 
kl. 15.15 Mødes vi igen for at køre til Silja Lines Terminal i Stockholm.  
ca.16.45 Afrejse fra Stockholm med M/S Silja Serenade/Symphony mod Helsingfors. God tid til at 

nyde udsejlingen gennem Stockholms skærgård, inden vi skal spise middag. 
kl. 19.30 Middag i buffetrestauranten på dæk 6. Bemærk: Drikkevarer (øl & vin) er inkluderet.  
 

Tirsdag d. 20. juni 
 Morgenbuffet (buffetrestauranten) inden ankomst til Helsingfors 
kl. 10.30 (lokal tid) Ankomst til Helsingfors, Finlands hovedstad. Efter ankomst byrundtur i 

Helsingfors, hvor vi ser de vigtigste seværdigheder inkl. Sibeliusmonumentet og 
Tempelkirken. Herefter resten af dagen fri til egne opdagelser og evt. indkøb. 

Kl. 17.00  Afrejse fra Helsingfors mod Stockholm med Silja Serenade. Under overfarten mulighed 
for middag i en af skibets 6 restauranter – for egen regning. 

 

 

https://ligula.se/goodmorninghotels/hagersten-sodra-stockholm/


 

 
 

 
Havnen i Helsingfors med Domkirken 

 
Onsdag d. 21. juni 
Morgenbuffet på færgen.  
kl. 10.00 Ankomst til Stockholm – vi kører mod syd og holder pause ved Bergs sluser ved  
Linköping, hvor Göta-kanalen passerer forbi. Herfra videre til Vadstena, der ligger ved Vättern og er  
verdensberømt i Sverige for sit gamle kongeslot og kloster. 
Sidst på eftermiddagen ankomst til Husqvarna/Jönköping ved Vätterns sydlige ende, hvor vi  
overnatter på  
Clarion Collection Hotel Victoria 
F E Elmgrens gata 5 
S- 553 16 Jönköping TLf. +46 36 71 28 00 
Aftensmad inkluderet.  
Se evt. https://www.nordicchoicehotels.dk/hoteller/sverige/jonkoping/clarion-collection-hotel-

victoria/hotelvarelser/  
 
Torsdag d. 22. juni 
Vi begynder dagen med at besøge Smedbyn, en ”kunstnerby” der tidligere var arbejderboliger for  
smede på Huskvarnafabrkken, der ligger næsten overfor. Her besøger vi Huskvarna museet, der  
begyndte som våbenfabrik i 1600-tallet og siden da har fremstillet både husholdningsapparater og  
motorcykler. I dag blandt verdens største indenfor skovbrugs- & havemaskiner. 
kl. 12.45 Afgang fra Jönköping mod Göteborg. 
Kl. 15.45  Afrejse fra Gôteborg med Stena Line – aftenbuffet under overfarten 
Kl. 19.00 Ankomst Frederikshavn 
Ca. 19.15 Hjemkomst AgriNord, Skalborg 
 

Alle tider er lokaltider - Ret til ændringer forbeholdes 
 

Priser:  
Pris pr. person i dobbeltværelse/-kahyt: 4.645,-  
Tillæg for enkeltværelse/-kahyt:  1.100 kr.  
Tillæg for udvendig kahyt  800,- kr. pr. kahyt t/r  
 
Grundprisen inkluderer: 
 Bustransport i 5 dage  
 2 overnatninger i Sverige i dobbeltværelse, 1. nat inkl. morgenmad, sidste nat inkl. halvpension 
 2 overnatninger på Silja Serenade/Symphony i indvendig dobbeltkahyt over vogndæk inkl. 2 x 

morgenmadsbuffet samt aftenbuffet inkl. drikkevarer på udrejsen 

https://www.nordicchoicehotels.dk/hoteller/sverige/jonkoping/clarion-collection-hotel-victoria/hotelvarelser/
https://www.nordicchoicehotels.dk/hoteller/sverige/jonkoping/clarion-collection-hotel-victoria/hotelvarelser/


 

 
 

 Alle udflugter som nævnt i program 
 Entre til Huskvarna museet 
 Dansk rejseleder 
 Alle obligatoriske afgifter 
 
Grundprisen ikke: Yderligere måltider, drikkevarer, yderligere entreer o. lign 
 

Tilmelding & betaling: Hurtigst muligt (og senest den 1.3.23) til sekretær Ann Mikkelsen: 
mikkelsen.ann@gmail.com  
Ved tilmelding betales kr. 1.000/person (angiv navn+sommer) og resten senest den 1.maj 2023.  
Beløbet indsættes på konto nr. 9035-1980115565  
Vi skal være minimum 45 deltagere, - kan vi ikke blive det, må turen desværre aflyses.  
 

 Bedste hilsner 
 Ann Mikkelsen, sekretær seniorklubben 
 Tlf 2221 2030 
 


