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Kallelse, vårutflykt 2014 

Bussresa till Finland med besök på Sveaborg, 
Artillerimuséet i Tavastehus samt 

Pansarmuséet i Parola 

Fredag-måndag den 23 � 26 maj kl 12.30 från Stallet, Bofors 
Hemkomst måndag ca kl 10:30 

 

Välkomna! 
 
Bussen avgår från Stallet, Bofors fredag 23 maj 12:30 med destination Stockholm. För 
Örebroare finns möjlighet för påstigning vid Fredsgatan 13:05. Vi bordar sedan den helt 
nyrenoverade M/S Silja Serenade. Plats i dubbelhytt, middagsbuffé samt frukost ingår. Väl 
framme i Helsingfors tar vi vattenbussen ut till fästningen Sveaborg där vi får en guidad tur. 
Tid finns sedan för egen rundvandring, samt fika. Dubbelrum är bokade på hotell i Helsingfors 
där kvällen disponeras fritt.  
 
På söndag morgon efter en hotellfrukost åker vi vidare med bussen till Parola för en guidad tur 
på Pansarmuséet. Därefter åker vi till Finlands Artillerimuseum i Tavastehus för att även där 
få en guidning. Lunch på Tavastehus slott ingår. Mot kvällen åker vi till Åbo och bordar M/S 
Viking Grace för hemfärd. Viking Grace är Östersjöns nyaste fartyg och drivs med biogas. Vi 
kommer fram till Stockholm tidigt på måndag morgon och kommer att stanna med bussen på 
vägen från Stockholm för frukost/fika (ingår ej). Hemkomst till Stallet, Bofors beräknas till 
10.30.  
 
Övernattning i Helsingfors sker på Scandic Park, där vi har dubbelrum bokade. Några 
enkelrum kan fås mot 48 Euro tillägg. 
http://www.scandichotels.se/Hotels/Finland/Helsingfors/Scandic-Park-Helsinki/. Enkelhytt på 
färjan kan fås mot 290 kr tillägg. 
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Priset för allt detta är 2400 kr. Då ingår resa med buss i turistklass, två övernattningar på 
färja med två middagar samt en frukost. Plats i dubbelrum på hotell i Helsingfors med frukost. 
Vattenbussen till Sveaborg, alla entréer, guidningar samt lunch på Tavastehus slott ingår 
också. 
 
Tillkommer gör ev. fika eller lunch på Sveaborg samt middag på kvällen i Helsingfors som 
disponeras på egen hand. Använder du inte betalkort är det är lämpligt att växla till sig Euro 
innan avfärd (kanske 60-70 Euro beroende val av mat). På båtarna kan svensk valuta 
användas. 
 
Tips: Packar du det du behöver på färjorna separat kan resten av packningen lämnas i bussen 
under färjeöverfarterna.  
 
OBS!. Medtag pass eller giltig legitimation. 
 
 
Länkar 
 

 Sveaborg: Pansarmuséet 
i Parola: Artillerimuséet i Tavastehus: 
http://www.sveaborg.fi/sv http://www.panssarimuseo.fi/kehys-s.html     http://sv.wikipedia.org/wiki/Finlands_Artillerimuseum  

 

  
M/S Silja Serenade M/S Viking Grace 
http://www.tallinksilja.com/sv/web/se/silja-serenade http://www.vikingline.se/documents/ships/viking-grace.pdf  

 
Skynda dig att anmäla dig (anmälan är bindande) för antalet platser till denna unika möjlighet 
till ett mycket lågt pris är begränsade. 
 
 Vi behöver bli 25 anmälda för att kunna genomföra resan, så vänta inte för länge med 
din anmälan. 
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Anmäl dig senast onsdagen den 23 april till någon av nedanstående för att få 
inbetalningsanvisningar. Inbetalning till PG: 260589-7. 
 
Björn Edström Etmb/WEC Tel. 0586/733 257 bjorn.edstrom@baesystems.se 
Owe Nilsson Nno/ORTSBA Tel. 0586/82247 owe.nilsson@saabgroup.com 
Anders Hagberg Hgas/WEC  Tel. 0586/733 135 anders.hagberg@baesystems.se 
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