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Detta får du inte missa i hippa Helsingfors
Helsingfors har länge varit ett populärt resmål bland svenskarna, mycket tack vare stadens
breda utbud av såväl kulturella som kulinariska upplevelser. Idag är staden trendigare än
någonsin och bjuder på både roliga och spännande aktiviteter som passar de allra flesta
semesterfirare. Nu tipsar produktchefen på Viking Line om några högaktuella smultronställen
man inte får missa i Helsingfors i sommar.
Viking Line trafikerar dagligen sträckan mellan Stockholm och Helsingfors med fartygen Mariella och
Gabriella. Helsingfors har blivit ett allt hetare resmål för svenska kryssningsresenärer och intresset för att
uppleva den trendiga och moderna huvudstaden är stort. Staden har ett brett utbud av roliga och intressanta
aktiviteter som passar de flesta semesterfirare; barnfamiljen, den kulturintresserade eller den som söker efter
annorlunda och spännande kulinariska upplevelser.
– Helsingfors har blivit ett allt mer populärt resmål och vi får många frågor från våra resenärer på vad man
inte får missa i den finska huvudstaden. Helsingfors har helt enkelt något för alla, säger Anne Brydolf,
produktchef på Viking Line.
Produktchefens tips på vattentäta aktiviteter i trendstaden Helsingfors
För barnfamiljen:
Borgbackens nöjespark har Nordens största urval av åkattraktioner. Parken har fritt inträde och besökarna
betalar endast för attraktionerna. Nytt för i år är Fritt fall-tornet Kingen på 75 meter och Borgbackens Santa
Claus World, där man kan träffa världens enda riktiga jultomte. Inne på Borgbacken ligger även Sea Life, en
undervattensvärld med över 200 olika arter havsdjur, som exempelvis zebrahajen Mussukka, den ilskna
havsabborren Mikko, fläckrockan Yngve som håller till på botten samt den spående bläckfisken Jakki. Nyhet
för i år är utställningen om bläckfiskarnas värld. För den som blir sugen på något gott att äta erbjuder Kattila,
som betyder kastrull på svenska, sex restauranger i en – alla med kvalitetsmat i olika smakinriktningar.
För den kulturintresserade:
Kombinera kultur och konst genom att besöka nutidsmuseet Kiasma och det anrika Ateneum. Fram till och
med den 7 september finns chansen att besöka två högaktuella och roliga utställningar:
”Tillsammans” som är ett färgglatt samarbete mellan Kiasma och Marimekko där 16 inbjudna konstnärer och
designers fått fritt spelrum att skapa verk som på olika sätt anknyter till Marimekko samt jubileumsutställningen ”Tove Jansson 100 år” som presenterar hennes breda karriär från konstnär till författare och
skapare av Muminfigurerna och -berättelserna.
För flanören:
Det storslagna Ravintola Teatteri ligger vid Svenska teatern. Med en inredning som är designad av den
världsberömda art nouveau-arkitekten Eliel Saarinen och med sommarens chefsmeny är restaurangen väl värt
ett besök. Passa på att besöka Café Strindberg på hemvägen för att avnjuta något sött. Detta populära och
internationella café ligger på första våningen i superlyxiga Kämp Galleria och serverar hemgjorda delikatesser
och exotiska kaffe- och tedrycker. För den som vill hellre vill sitta utomhus och titta på människorna som
strosar omkring i de lyxiga kvarteren bör slå sig ner vid ett av caféerna längst esplanaden, som bjuder på äkta
Pariskänsla.
Missat båtfrukosten? Ingen fara, ta en kaffe och en finsk ”örfil” eller possumunkki i tälten på Salutorget eller så
kan du slinka in på den intilliggande nyrenoverade Gamla saluhallen, som slog upp portarna för en vecka
sedan.
Mariella och Gabriella avgår dagligen från Stockholm klockan 16.30 och anländer Helsingfors 09.50 lokal tid.
Resan till Stockholm från Helsingfors inleds klockan 18.15 under sommarmånaderna. Fartygen lägger åter till
hemma vid Stadsgårdskajen klockan 10.00 morgonen därpå.
Tilläggsinformation:
Helena Kneck, Informationschef Viking Line (Sverige), tel: 08-452 41 49, www.vikingline.se

För mer tips på aktiviteter i Helsingfors, gå in på www.helsinki.fi

