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Tur N:o 1.

2 1/? dagar i London.

Fredag. Ankomst till Köpenhamn på morg.
Uppehållet i Köpenhamn är beroende på last-
mängden, men är vanligen c:a 2 timmar.

Onsdag d. 1 April. Afresa från Hangö kl. 4
e. m.

Söndag. Ankomst till Hull middagstiden.
Afresa till London med första tåg.

Måndag. Exkursion i London, med utgång
från Cook's byrå, Ludgate Circus. Härifrån
går färden längs Farringdon street till Cen-
tral och Smithfield Märkets, Londons stora
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marknad för kött och vildt, fortsätter
Giltspur street, Newgate street, hvarvid den
nyligen uppförda, storartade byggnaden för
Central Criminal Court passeras, Cheapside
och Poultry till Bank, den mest trafikerade
punkt i världen, knutpunkt för otaliga
omnibuslinjer och för flere underjordiska
järnvägar, hvilkas stationer befinna sig under
våra fötter. Till vänster hafva vi Bank of
England och Royal Exchange, kungliga bör-
sen, och till höger Mansion House, Lord
Mayorns residens. Härifrån fortsätta vi längs
King William street, passerande „London
Monument", uppfördt till åminnelse af Lon-
dons brand år 1666, samt Billingsgate Mar-
ket, fiskmarknaden, som på långt håll ger
sig tillkänna genom en olidlig fiskstank, och
komma ut på London Bridge, hvars kolossala
dimensioner knappast synas räcka till för
den oerhörda trafiken. Vi hafva nu öfver-
skridit Thames och fara på dess södra strand
längs Tooley street till den monumentala
Tower Bridge, öfver hvilken vi ånyo korsa
Thames och befinna oss nu invid Londons
Tower. Här göra vi en afstigning och genom
den af vakter i pittoreska medeltida drägter
bevakade porten träda vi inom murarna.
Till först göra vi ett besök i „White Tower",
hvars grundläggning går tillbaka till Wilhelm
Eröfrarens tid, härnäst besöka vi „Beauchamp
Tower", som under århundraden tjenade som
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förvaringsort för statsfångar och slutligen
stiga vi uppför den branta trappan till
„Wakefield Tower", som omsluter Englands
kronjuveler, hvilka vi, under ledning af vak-
ter, äro i tillfälle att beundra. Efter detta
uppehåll fortsätta vi längs Great Tower street
och Cannon street, till S:t PauLs katedral,
hvilken vi bese invändigt, hvarefter vår färd
går längs Ludgate Hill och Fleet street, tid-
ningsgatan, till Strand, där paus göres för

LUNCH.

Efter lunchen göra vi ett besök i National
Galleriet vid Trafalgar Square och taga en
öfverblick af dess enastående samling af
konstverk, hvaribland Rafael, Tizian, Rem-
brandt m. fl. gamla mästare äro talrikt re-
presenterade. Vi fortsätta längs Pall Mall,
vid hvilken gata hvarje hus tillhör, och in-
rymmer någon klubb, och passera Marlborough
House, Prinsens af Wales palats samt S:t
James Palace, ett gammalt, på historiska min-
nen rikt kungligt slott, och komma genom
S:t James Park till Buckingham Palace,
konungens Londonresidens. Vi fara vidare
förbi palatset längs Constitution Hill ut ge-
nom Green Park till Hyde Park Corner och
fortsätta längs Knightsbridge och Brompton
Road, där vi stanna för att göra ett kort
besök i den berömda rom. kat. kyrkan,
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Brompton Oratory, samt Cromwell Road till
South Kensington Museum, Imperial Institute
och Natural History Museum, kolossala mu-
seibyggnader, hvilka inom sig rymma de
mest storartade samlingar från alla områden
af mänskligt vetande. Efter att hafva besett
dessa fortsätta vi vår färd till Kensington
Gore, hvarvid vi passera det oerhördt stora
musikpalatset, Albert Hall, rymmande 10,000
personer, och stanna för att bese det midt
emot, i Kensington Gardens belägna Albert
Memorial, ett kolossal-monument uppfördt till
minne af drottning Victorias gemål, prins
Albert, för en kostnad af 3 miljoner mark.
Genom Kensington Gardens går färden vidare
till Bayswater Road, löpande på norra sidan
af Hyde Park. Vi passera Marble Arch,
centrum för trafiken i denna del af London,
och vika in på den aristokratiska gatan Park
Lane, kantad] med ståtliga privathus tillhö-
rande Englands förnämsta adliga familjer.
Vi befinna oss nu ånyo vid Hyde Park Cor-
ner och vända in på Piccadilly, längs hvil-
ken gata vi fortsätta till Piccadilly Circus,
nöjeslifvets brännpunkt, hvarifrån vår färd
går vidare längs Coventry till Leicester
Square, där vi befinna oss i centrum af Lon-
dons teaterarea. Längs Long Acre, Queen
street, Kingsway, Lincolns Inn Fields, Chan-
cery Lane och Fleet street, vid hvilken vi
passera de storartade justitiebyggnaderna,
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Law Courts, komma vi till vår utgångspunkt,
Ludgate Circus, och vår färd är slut för
denna dag. Middag å hotellet.

Tisdag. Disponeras af deltagarena själfva.
Onsdag morgon. Afresa till Hull, därifrån

båten afgår kl. 4 e. m.
Fredag. Ankomst till Köpenhamn på afton.
Lördag. Afresa från Köpenhamn icke före kl.

12 p. d.
Måndag d. 13 April. Ankomst till Hangö,

event. Helsingfors på morgon.

Resans längd, 12 dagar.

Pris Fmk 280: —

inclusive
ångbåtsresa i 1 kl. från Hangö till Hull & retur
samt mat och drickspengar ombord, järnvägs-
resa Hull —London & retur, omnibus mellan
ångbåt och station i Hull och mellan station
och hotell i London & omvändt för återfärden,
hotellvistelse, mcl. full pension i London från
middag på söndagen till frukost på onsdagen,
en dags åktur i London, inträdesafgifter för
beseende af sevärdheter under åkturerna,
drickspengar till järnvägs- och hotellbetjening
samt guide och tolk under hela vistelsen i
London.

Se vidare pag. 13
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Tur N;o 2.
10 dagar i London.

Onsdag, d. 1 April. Afresa från Hangö kl. 4
e. m.

Fredag. Ankomst till Köpenhamn på morg.
Uppehållet i Köpenhamn är beroende på last-
mängden, men är vanligen c:a 2 timmar.

Söndag. Ankomst till Hull middagstiden. Af-
resa till London med första tåg. .

Måndag. Exkursion i London lika med Tur
N:o 1.

Tisdag. Exkursion i London. Utgång från
Cook's byrå, Ludgate Circus, hvarifrån färden
går längs New Brigde street och det storar-
tade Victoria Embankment, vid hvilket vi
särskildt fästa oss vid den stora byggnads-
komplexen Somerset House och Metropoli-
tanpolisens hufvudkvarter, det namnkunniga
Scotland Yard, öfver Westminster Bridge,
från hvilken en ypperlig vy af parlaments-
huset och floden erhålles, till Thames södra
sida där vi fortsätta längs Albert Embank-
ment, förbi Lambeth Palace, som under 6 år-
hundraden tjenat som ärkebiskopens af Can-
terbury, residens och befinna oss, efter att
hafva passerat Lambeth Bridge, åter på flo-
dens norra sida. Här besöka vi The Natio-
nal Gallery of British Art, som innehåller
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värdefulla tafvelsamlingar, representerande
engelsk konst under de senaste hundra åren.
Vi fortsätta härifrån genom Millbank utmyn-
nande i Old Palace Yard och anlända inom
kort till Westminster Abbey, Londons och
hela Englands mest intressanta byggnad,
oskiljaktigt förenad med Englands historia
under 8 århundraden. Utom de otaliga hi-
storiska minnen vi här påträffa är det bekanta
s. k. .Poeternas hörn" af särskildt intresse.
Vid utträdet ur kyrkan går färden öfver
Parliamcnt Square, hvarvid vi passera Parla-
mentshuset och Westminster Hall, Englands
första parlamentsbyggnad, och vika in på
Whitehall där de ståtliga regeringsbyggna-
derna, bland hvilka den nyligen fullbordade
palatslika byggnaden för krigsministeriet,
särskildt draga blicken till sig.

Uppehåll för

LUNCH.

Efter lunchen går färden till Trafalgar Square
samt vidare längs Charing Cross Road, Shaf-
tesbury Avenue, Piccadilly Circus. Regent
street, Oxford street, Duke street till Man-
chester Square, där uppehåll göres för be-
seende af Wallace Colletion, en storartad
samling af alster från alla konstgrenar.
Härifrån fortsätta vi längs Cavendish Square
och Oxford street till British Museum, be-
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tecknadt af Ruskin som .den största koncen-
trering af mänskligt vetande i världen". För
att något sånär grundligt bese alla dess
oskattbara samlingar skulle behöfvas måna-
der, hvarföre vi måste nöja oss med en van-

dring genom dess salar. Vi fortsätta sedan
längs New Oxford street, Holborn och Shoe
Lane till utgångspunkten, Ludgate Circus,
där färden slutas.

Onsdag. Exkursion till det några eng. mil
uppför Thames belägna gamla kungliga slot-
tet Hampton Court. Färden går sålunda:
Ludgate Circus, Victoria Embankment, förbi
Westminster Abbey, Birdcage Walk, förbi
Buckingham Palace, Belgravia, Eaton Square,
Sloane Square, Chelsea och Fulham, Putney
Bridge, Barnes Common, Richmond Park,
Kingston on Thames, Kingston Bridge, Hamp-
ton Court,

Uppehåll för

LUNCH.

Efter beseende af slottet, tafvelgallerierna
och de berömda parkanläggningarna går åter-
färden genom Bushy Park och den ryktbara
.Chestnut Avenue" (Kastanjealléen) genom
Teddington och Twickenham öfver Richmond
Bridge till Richmond och Kew Gardens, öf-
ver Kew Bridge och Turnham Green, längs
Duke's Avenue, Old Chiswick, Hammer-
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Smith Road, Kensington Road, Kensington
Gore, Knightsbridge, Piccadilly, Leicester
Square, Strand och Fieet street tili Ludgate
Circus.

Torsdag. Utflygt med flodångbåt till Green-
wich, där bl. a. det ryktbara observatoriet
beses, samt till Crystal Palace, där middag
intages och det enastående briljanta fyr-
verkeriet åses.

Fredag, Lördag, Söndag, Måndag och Tisdag
lämnas till resp. deltagares fria bruk. Här-
under kunna äfven andra turer t. ex. till
Paris, Isle of Wight etc. företagas efter sär-
skildt aftal å Cook's byrå i London.

Onsdag morgon. Afresa till Hull, därifrän båten
afgår kl. 4 e. m.

Fredag. Ankomst till Köpenhamn på afton.
Lördag. Afresa från Köpenhamn icke före kl.

12 p. d.
Måndag d. 20 April. Ankomst till Hangö,

event. Helsingfors på morgon.

Resans längd, 19 dagar.

Pris Fmk 430: —

inclusive
ångbåtsresa i 1 kl. från Hangö till Hull & retur
samt mat och drickspengar ombord, järnvägs-
resa Hull—London & retur, omnibus mellan
ångbåt och station i Hull och mellan station
och hotell i London & omvändt för återfärden,
hotellvistelse mcl. full pension i London, från
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middag på söndagen till frukost på onsdagen
i följande vecka, två åkturer i London, en ut-
flygt till Hampton Court och en till Green-
wich och Crystal Palace, inträdesafgifter för
beseende af sevärdheter under åkturerna,
drickspengar till järnvägs- och hotellbetje-
ning samt guide och tolk under hela vistelsen
i London.

Se vidare pag. 13.

Tur N:o 3.

Hangö—London & Retur.

ångbåtsresa i 1 kl. från Hangö till Hull & retur,
samt mat och drickspengar ombord, omnibus
från ångbåt till station i Hull, järnvägsbiljett
från Hull till London och omnibus från station
till hotell i London.

inclusive

OBS.! Järnvägsbiljett London—Hull ingår
icke.

Pris Fmk 220:

Tur N:o 4.

Hangö—Hull & retur.
inclusive 1 kl. ångbåtsresa samt mat och dricks-
pengar ombord.

Pris Fmk 190:—
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Att observera!
1 Alla deltagare i dessa turer böra afresa

samtidigt från Hangö onsdagen den 1 April.
Återfärden kan däremot ske med hvilket
som helst af ångfartygen Arcturus, Polaris,
Urania eller Astrea inom April månad, el-
ler senast med lägenheten från Hull den
29 April.

2. Tisdagen i tur N:o 1, samt fredag, lördag,
söndag, måndag och tisdag i tur N:o 2
hafva lämnats fria för att bereda tillfälle
för resp. deltagare att noggrannare bese de
sevärdheter, som under exkursionerna be-
sökts, eller att, efter hvars och ens egen
önskan, använda tiden till uppköp, besök af
teatrar, konserter, Music Halls etc. samt
till beseende af sådana platser af intresse,
som under åkturerna icke medhunnits så-
som t. ex.

Guildhall, Londons Citys ärevördiga och
minnesrika rådhus.

Parlamentshuset. Öppet för besökare lör-
dagar 10—'/ s4 såvida icke någotdera af
husen sitter.

Horse Guards. De beridria skyltvakterna i

ningskraft på besökare.
briljanta uniformer utöfva särskildt drag-

London Monument. En god utsikt erhållas
från galleriet kring dess öfre del.
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Nelsons Column vid Trafalgar Square.
Cleopatras Nål, vid Victoria Embankment.

En tusenårig egyptisk obelisk.
Kensington Palace. Ett gammalt kungligt

slott i Kensington Gardens.
Covent Garden Märkets. Londons hufvud-

marknad för blommor, frukt och grönsaker.
Hyde Park. Särskildt intressant på söndag

morgon mellan kl. 11 och 1. Då för-
samlas där Londons högsta societet i
vagn och till fots till den s. k. ,kyrk-
paraden".

Madame Tussaud's vaxkabinett.
Blackwall tunneln. En tunnel af kolossala

dimensioner djupt under Thames för
åkdon och fotgängare.

Kew-Gardens. Storartade botaniska anlägg-
ningar.

Zoologiska trädgården i Regenfs Park.
Windsor slott etc.

3, Logis, vivre och drickspengar på hotellet
i London ingår i priset äfven för de lediga
dagarna i tur N:o 1 och 2.
Alla turer lämna tillfälle att från London
företaga utflygter till andra orter, exempelvis
Paris, ön Wight, bekant för sitt härliga kli-
mat och sina storartade scenerier, de fas-
hionabla badorterna på sydkusten etc.
Guiden och tolken stå till sällskapets dis-
position alla dagar under vistelsen i Lon-
don. Särskilda tolkar och guider för en-

4

5.



15

skilda deltagare eller delar af sällskapet,
som önska på egen hand företaga exkur-
sioner i London eller till andra orter, an-
skaffas, så vidt möjligt, mot i London träf-
fad skild öfverenskommelse.

6. Frukost intages i London på hotellet på
morgonen före utgåendet och middagen
serveras äfvenså på hotellet kl. 7—B på
afton.

7, Kostym. Tillrådes medtaga frackkostym
och motsvarande damtoilett för evt. besök
i förnämare teatrar eller restauranter. Hän-
syn bör äfven tagas till att i April det här-
ligaste, varma vårväder vanligen råder i
England.

8. Pass. Ett kollektivpass för alla deltagare
i turerna N:o 1 och 2 anskaffas genom Fin-
landias försorg.

9, Bagage. Utom handväskor o. dyl. fram-
befordras 25 kg. bagage fritt.

10. Emedan alla i detta program upptagna ge-
mensamma utflygter utgå från, och afslutas
vid Cook's byrå har det ansetts lämpligast
att enhvar själf betalar sin färd mellan ho-
tellet och samlingsplatsen. Kostnaden här-
för blir en obetydlighet af 20 å 30 penni.
De deltagare i turerna N:o 1 och 2, som
icke återvända från London den 8 eller
den 15 April ega själfva bekosta järnvägs-
resan från London till Hull och beviljas i

11
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ersättning härför ett afdrag af Fmk 20: —

från biljettpriset.
12. Ångbåtarnas afgångs- och ankomsttider äro

angifna enligt deras ordinarie turlistor utan
förbindelse för event. förskjutningar, som
af en eller annan orsak möjligen kunna
uppstå.

13. Personer, som före den 10 Mars tillöst sig
„Finlandias„ medlemskort åtnjuta 5 "/o
rabatt å prisen för de resp. turerna.

14. Upplysningar lämnas och förfrågningar be-
syaras beredvilligt af den af Finlandias
funktionärer som medföljer på färden.

15. För att tillförsäkra resp. deltagare goda
platser ombord bör reservering och inbetal-
ning af biljettpriset under noggrann uppgift
om huruvida rum i London med en eller
flere sängar önskas, ske snarast möjligt
eller senast intill den 29 Mars genom .Fin-
landias" ombud i landsorten eller å

»Finlandias" byrå i Helsingfors
Alexandersg. 13.

Tel. 49 57.

Af omständigheterna evt. påkallade program-
förändringar förbehållas.


