
ÄRADE TURISTER!
Den gamla staden vid Aura å, Finlands forna
huvudstad, hälsar Er välkommen, ber Er
stanna och lära känna dess sekelomsusade
minnesmärken.



ÅBO KALLAR

Här finner besökaren de märkligaste vittnena
ur Finlands historia: Domkyrkan och Åbo
slott. Låt dem själva berätta för Er sina
minnen från strider och segrar i forna dagar,
då hedendom och kristen tro kämpade om
herraväldet i Norden.

Slottets grå murar förtälja många under-
bara ting om det finska folkets öden. Histo-
riska museets autentiskt inredda rum erbjuda
rika möjligheter till verklig inlevelse i gångna
tiders livsföring. Under Domkyrkans höga
valvbågar förtätas stämningen, när man
vandrar i sidokapellens skymning, där grav-
monumenten och vapensköldarnas dunkelt
glänsande guld minna om forntida bragder



ÅBO ERBJUDER
även mycket annat sevärt såsom det vackra
Konstmuseets representativa och värdefulla
skatter, det till sin uppställning unika Biolo-
giska museets intressanta djurvärld, de vid-
sträckta, grönskande parkerna och Observa-
torieberget med sitt nyligen öppnade Hant-
verksmuseum i Klosterkvarterets gamla bygg-
nader från tiden före Åbo brand.
Med sina tvenne universitet och talrika skolor
är "kulturvaggan" Åbo fortfarande ett cent-
rum för Finlands andliga odling, samtidigt
som det i snabb utveckling stadda handels-
och industriväsendet, den livligt trafikerade
hamnen och de många fabrikerna vittna om
stadens andel i det moderna näringslivet.

ÅBO SKÄRGÅRD,

enastående i sin naturskönhet, erbjuder Er
möjligheter till uppfriskande utflykter. Man
kan numera färdas längs goda vägar från ö
till ö, utmed förtjusande strandpartier, genom
bördiga odlingsmarker och förbi blomstrande
byar.
Med Åbo som utgångspunkt kan man göra
dylika utfärder runtom i Egentliga Finland.
Ett exempel på omtyckta rutter finnes skisse-



rad här nedan. Landskapet är vårt lands äldsta
och rikaste odlingsområde, "där äpplen och
körsbär mogna, där varje fält är en trädgård,
varje stad en sagobok, varje herrgård ett
minnesmärke och varje kyrka en grav för
hjältar" (Topelius).

"DE SJU KYRKORNAS RUTT"
Färden går genom följande orter: Åbo-Masku-
Nousis-Lemo-Villnäs-Merimasku-Luonnonmaa-
Nådendal. Deltagarna få härvid se Egentliga
Finlands bördigaste trakter med historiskt
intressanta gråstenskyrkor och herrgårdar,
bl.a. släkten Horns gamla adelsborg Kånkas
från 1500-talet, den enda bevarade byggna-
den av svensk 1400-tals stil i Finland, och
Villnäs, vars hävder förtälja om tvenne av

landets ärorikaste släkter: Fleming och Man-
nerheim. Slutet av färden går utåt skärgår-
den, där vägen löper längs natursköna strand-
partier. Sista etappen, den gamla kloster-
staden Vallis Gratiae, Nådendal, garanterar
att vi få vårt lystmäte av kulturhistoria och
tillfälle till rekreation i form av modernt bad-
ortsliv.
Denna rundtur ger måhända en mera koncen-
trerad bild av det karakteristiska för Åboland
och dess inre skärgård än någon annan en-
dagsutflykt.



Besökaren blir väl emottagen i Åbo.
Staden vill göra dci trivsamt för alla.

ÅBO STADS TURISTBYRÅ,

en kommunal inrättning, uppgör utan er-
sättning fullständiga program för Åbo och
dess omgivningar, anskaffar sakkunniga gui-
der, anordnar billig inkvartering i stadens
nya förstklassiga vandrarhem eller på annat
lämpligt ställe enligt Edra önskemål, ordnar
vid behov om billiga gruppmåltider och om-
besörjer övriga på en turistbyrå ankommande
ärenden.
Också under nutida förhållanden är det bil-
ligt att resa i Finland.
Skolgrupper få fortfarande 50 % rabatt på
järnvägarna. Kostnaderna i Åbo bli ej heller
stora, såsom var och en kan se av nedan-
stående prislista.
Ställ därför Er färd till Åbo i sommar. En
sådan resa kommer att levandegöra Edra
historiska kunskaper, vidga Er synkrets och
framför allt bringa Er välkommen glädje och
vederkvickelse.

Åbo hälsar Er alla hjärtligt välkomna.

ÅBO STADS TURISTNÄMND



INKVARTERINGS-
PRIS:

Inkvartering på golvmad-
rasser i skolor 7: — /dgn

Vandrarhemmets bäddar:
a) med egna sängkläder . . 10:— /dgn
b) fullständig bädd 15:— /dgn
Å resandehem (gruppin-

kvartering) 18: — /dgn
Enkla men närande exkursionsmåltider
kunna anordnas från Fmk 8: — . Om
en sakkunnig guide önskas, ställes en
sådan till disposition. Guideavgiften
är 2: 50 per deltagare och dag, dock
är guidens lägsta honorar 50:— per
dag.

För programmet med därtill hörande
anordningar debiteras icke.

STADENS TURISTBYRÅ

Åbo, Slottsgatan 14, telefon 45 38
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