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Nå som du er meldt på Tr*ffpunkt, bestill flybillett så fort som mulig. Husk at
det er mulig å forlenge oppholdet til over helgen om du vil oppleve Helsinki på
egen hånd. Tenk over det før du bestiller flybillett.
Husk pass, euro er valutaen og tidsforskjellen er 1 time +.
Vi bor på Clarion Hotel® Helsinki Airport
https://www.nordicchoicehotels.fi/hotellit/suomi/helsinki-vantaanlentoasema/clarion-hotel-helsinkiPå flyplassen vil det stå mange taxier utenfor, men hvis du trenger å bestille
en taxi er nummeret: +358 1000700 (taxi til hotellet koster ca. 11 eur, togbillett
3 eur)
Hvis du tar tog fra flyplassen, ta toget merket med bokstaven I. Togturen tar
ca. 2 min (hvis du velger feil bokstav, tar turen 1 time). Stasjonen ved hotellet
heter Aviapolis. Velg utgang Aviabulevarden, og du kommer ut 14 meter fra
hotellets inngang.
Samme hvilket tog du tar fra stasjonen ved hotellet kommer du like fort fram til
sentrum begge veier.
I Helsinki er skilting og billettautomater både på finsk og svensk språk.

Helsinki sentrum, hvor ligger hva?
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Jernbanestasjonen
Centrumbiblioteket ODE
Finlandiahuset
Trikkestopp ved jernbanestasjonen
Trikkestopp ved Finlandiahuset

Biljettköp till kollektivtrafik
Du kan köpa biljetter i HRT:s automater eller i app HSL Mobiililippu. I automaten kan
du betala med bank- eller kreditkort som har chip eller med mynt. Her kan du kjøpe
dag- eller døgnbillett.
Biljetter som köpts i trafikmedlen och i automaten gäller från och med köptillfället.
Giltighetstiden är utskriven på biljetten.
Med biljetterna kan man resa på bussarna, spårvagnarna, metron, närtågstrafiken
samt på Sveaborgsfärjan. I biljetterna ingår omstigningsrätt från ett fordon till ett
annat.
Du kan stiga ombord på trafikmedlen så länge biljetten är giltig och fortsätta din resa
fram till destinationen, även om biljettens giltighetstid skulle ha gått ut under resan.
Trikk
Spårvagn är det behändigaste sättet att åka kollektivt i innerstan.
Spårvagn nummer 2/3 (tidigare 3T/3B) kallas för sightseeingslinjen i Helsingfors, men
det är inte den enda linjen som bjuder på många intressanta sevärdheter och
aktiviteter längs rutten. Om du är intresserad av arkitektur, rekommenderar vi
spårvagn nummer 4. Alla som gillar design, konst och god mat ska stiga på spårvagn
nummer 6. Ta med dig en karta över kollektivtrafiken i Helsingfors så hittar du
hållplatserna och sevärdheterna.
Du kan köpa biljetter för enkelresor på spårvagnen i en biljettautomat (2,50 euro).
Dagbiljetter (från 9 euro/en dag) gäller överallt i kollektivtrafiken i staden. Dagbiljetter
säljs på turistinformation på Helsingfors flygplats, Terminal 2 A (1-3 dygn) , och på
många andra försäljningsställen. Helsingforskortet gäller också på spårvagnen.
https://www.myhelsinki.fi/sv/info/resa-i-helsingfors
FINLANDIAHUSET

Kongress- og eventsenter. Utstillinger og konserter.
Tegnet av Alvar Aalto, stod ferdig bygget i 1971 og kongressfløyen i 1975.
Her skal vi torsdag kl. 1800 få et interessant foredrag om Centrumbiblioteket ODE,
etterfulgt av aperitiff og middag.
Litt ekstra:
Hvis du trenger å fylle noen timer med fritid eller ønsker tips til hva du kan gjøre i
helgen; her kommer noen tips.
KUNST
Konstmuseet Ateneum https://ateneum.fi/?lang=en

En multimediepresentation av Schjerfbecks verk på papper ingår i utställningen
Som en permanent del av utställningen visas en multimediepresentation av Helene
Schjerfbecks verk på papper producerad med Dai Nippon Printing Co Ltd (DNP)’s
digitala presentationsteknik. Akvarellerna, teckningarna och grafikbladen ingår i
Ateneums samlingar, men de är ljuskänsliga och kan därför endast sällan visas på
utställningar.
Kunstmuseet Kiasma
https://kiasma.fi/en/

https://sinebrychoffintaidemuseo.fi/sv/

Kirker
Helsingfors Domkyrka
Senatstorget

Tempelplatsens kyrka
Fredriksgatan

Uspenskijkatedralen

Shopping (disse ligger alle i sentrum)
Sokos (varuhus)
Stockman (varuhus), Alexandersgatan 52 B
-

Akademiska bokhandeln (dette er den største bokhandelen i Norden og
designet av Alvar Aalto)

Kampen (köpcenter)
Forum (köpcenter)
Galleria Esplanad (köpcenter), Norra Esplanaden 33

Design
Iittala store Esplanadi, Norra Esplanaden 23
Artek Helsinki, Centralgatan 1 B
Aarikka Shop, Norra Esplanaden 27
Marimekko, Mikaelsgatan 1
Finlayson, Södra Esplanaden 14
Pentik (Köpcentret Forum)
Ruohonjuuri Citycenter, Centralgatan 6 (Citycenter)
Ekologiska livsmedel, naturkosmetik, hälsoprodukter (ekologiskt, vegan,
vegetariskt, glutenfritt)

Bibliotek
Bibliotek 10, Elielplatsen 2 G
Centumbiblioteket Ode, Töölönlahdenkatu 4 (åpner i desember 2018)
Nationalbiblioteket, Unionsgatan 36 (vardagar 10–17, ons 10-20, varannan lördag
udda veckor 9–16.)
Helsingfors universitets huvudbibliotek Kajsahuset, Fabiansgatan 30 /
Kajsaniemigatan 5

Bade/Sauna
Det er muligheter til og med i november
Allas sea pool https://www.allasseapool.com/front-page.html

