
%^^^^^^H|^BH^Bj^H^^B^H|^H|HHHHpH^|^tf



16 TURISTRUTTER I FINLAND

I det följande framläggas 16 förslag till rundturer
iFinland, närmast avsedda för semesterfirande lands-
män. Härvid har strävats att förena resenärernas
krav och förhoppningar med avseende å sevärd-
heter, historiska minnesmärken, naturskönhet etc.
med de berättigade fordringar betr. omväxling, kom-
munikationer och logimöjligheter, som man har rätt
att ställa på en nutida turistrutt. Endel av de här
nämnda turerna äro s. k. standardrutter, men där-
jämte ha vi velat fästa uppmärksamheten vid några
mindre vanliga turistleder.

Insänd förslag och anmärkningar rörande nedan
framlagda rutter till Turistföreningens centralbyrå.

Såsom utgångspunkt för turerna har i allmänhet
valts landets huvudstad. Naturligtvis kan man
begagna sig av resplanerna även omresan påbörjas på
någon annan ort, varförutom turerna kunna samman-
ställas på olika sätt.

Med angivandet av dagsprogrammet för de olika
resorna har avsikten varit att visa huru de olika
trafikbindelserna kombinera och var man lämpligast
kan övernatta. I allmänhet representera dessa »tid-
tabeller» den minimitid, på vilken resp. resor kunna
göras. Uppgifterna rörande kommunikationerna gälla
tiden 1/6—31/8. Eventuella avvikelser noteras i
texten.

Efter beskrivningen över de olika turerna äro rese-
kostnaderna angivna. Priset inkluderar dock endast
de egentliga resekostnaderna (exklusive mat, logi,
plats- och sovvagnsbiljetter). Pris A gäller vid resor
med II kl. på tåg och I kl. på båt, pris B vid resor
med 111 kl. på tåg och II kl. på båt.

Detaljerade tidtabeller i majnumret av »Finlands
Kommunikationen.
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ALLMÄNNA ANVISNINGAR

Järnväg. Vid resa med tåg bör platsbiljett (I kl. 20: —, II kl. 10:—

och 111 kl. 5: —) utlösas. För sovvagnsbiljett erlägges: I kl.
I2_: —, II kl. 60: — och 111 kl. 30: — och bör plats helst bestäl-
las i förväg (dock högst 14 dagar tidigare än sovvagn behöves)
Beställningen kan göras såväl på sovvagnens avgångsstation
som på alla övriga' stationer; i sistnämnda fall erlägges 5: —

i beställningsavgift. Restaurangvagn medföljer iltågen Helsing-
fors—Åbo, Helsingfors —Haapamäki, Seinäjoki— Uleåborg
och Helsingfors—Viborg.

Enkel biljett gäller vid högst 50 km: s resa avstämplingsdagen, vid
resa på mer än 50 km fem dagar, avstämplingsdagen med-
räknad. Resan kan avbrytas en gång, men bör biljetten då
stämplas på uppehållsstationen.

Kupongbiljetter, avsedda för längre rundturer, säljas å rese-
byråerna och på större stationer. Priset för hela kupong-
biljetten är detsamma som sammanlagda priset för däri
ingående tåg-, båt- o. a. kuponger, med tillägg av 8: — för
I kl., 4: — för II kl. och 2: — för 111 kl. biljett. Resan kan
avbrytas å vilken station som helst, varvid dock biljetten
bör stämplas om avbrott sker å annan station än kupongens
ändstation.

Sällskapsbiljetter äro bekvämast för gruppresor: 25 % nedsätt-
ning om deltagarna är minst 10, 50 % nedsättning för skol-
elever (minst 5). Sällskapsbiljetter erhållas genom för-
medling av alla stationer samt resebyråer.

Ringbiljetter försäljas under tiden 1/5—30/9 och äro lämpliga
för de flesta av nedan beskrivna rundresor. Dessa biljetter
nedbringa resekostnaderna i avsevärd grad. Hänvisas till
järnvägarnas broschyr »Ringresor 1938».

Resgods transporteras i bagagevagn enligt särskild taxa. På varje
station kan resgods inlämnas till förvaring (avgift 1: — per
kolli i dygnet). På stationerna kunna resgodsförsäkringar
erhållas (försäkringspremie 2: — för ett försäkringsbelopp av
1.000 mk).

Båt. Alla båtar på de viktigaste turistrutterna ha hyttplatser
och restauration. Endel båtlinjer ingå i järnvägarnas ring-
resor. De flesta rederier i inlandet bevilja Turistföreningens
medlemmar 10 % nedsättning vid uppvisande av medlems-
kort för innevarande år.

Linjebil. Många busslinjer äro i samtrafik med järnvägarna,
varför plats i dessa linjebilar kunna beställas även å järn-
vägsstationerna. Linjebiltaxan är för närvarande 30—60
penni per person och km. Flere linjebiltrafikanter ha numera
infört ringbiljettsystem, vilket framför allt turister, som
ämna sig till Karelen, torde observera. Å många linjer åtnjuta
Turistföreningens medlemmar 10 % nedsättning vid upp-
visande av medlemskort för innevarande år.

Flyg. Aero Oy. upprätthåller regelbunden trafik på linjerna
Helsingfors—Åbo, Helsingfors—Tammerfors, Helsingfors—

Viborg och Helsingfors —Vasa.
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Tidtabeller. Sommarnumret av »Finlands Kommunikationer»
(utgivare: Turistföreningen i Finland) utkommer den 15/5
och utgör en sammanställning av järnvägarnas, ångbåtar-
nas, buss- och flyglinjernas tibtabeller. Denna för turisterna
oumbärliga publikation erhålles å alla resebyråer och järn-
vägsstationer samt i boklådorna till ett pris av 7: —.

Rådfråga Turistföreningens i Finland upplysningsbyrd!

Hotell. Noggranna uppgifter rörande hotell och hotellpris kunna
inhämtas ur Turistföreningens broschyr »Hotell i Finland»
(gratis). Därjämte ha turisterna användning för broschyrerna
»Pensionat, vilohem och kurorter i Finland» (pris 3: —) och
»Turistföreningens turiststationer och trafikleder» (gratis).
Å föreningens turiststationer beviljas medlemmar 10 %
nedsättning å gällande pris.

Upplysningsbyråer. Helsingfors: Turistföreningen i Finland,
Alexandersg. 7a, tel. 26 752. Abo: Egentliga Finlands
Turistförening, Aero Oy;s byrå. Tammerfors: Järnvägsstatio-
nen. Viborg: Järnvägsstationen (Turistföreningens lokal-
avdelning). Vasa: Syd-Österbottens Turistförening, Vasa-
esplanaden 13. Kuopio: Vuorik. 23 (Turistföreningens lokal-
avdelning). Kotka: Nya Pappershandeln, Kyrkog. 9 (Turist-
föreningens lokalavdelning). Uleåborg: Kolmio (fröken
Ester Nikkinen). Jyväskylä: Jyväskylä—Päijänteen Laiva
Oy:s kontor, Rantakatu 21, tel. 10 33. Heinola: K. Saarel-
man Autoliike, tel. 55 (Turistföreningens lokalavdelning).
Sordavala: Sordavala Bokhandel (Turistföreningens lokal-
avdelning). Ny slott: Nälkälinna (Turistföreningen); där-
jämte meddelas upplysningar åt turister i hamnkiosken.
Mariehamn : Ålands Turistförening.

Resebyråer. Helsingfors: Finlands Resebyrå, N. Esplanadg. 19
(filial i Stockmanns varuhus, Alexandersg. 52); Resebyrån
Kaleva, Henriksg. 9; Aero Oy: s byrå, Svenska Teaterns
hus. — Skolresebyrån, Bang. 2 och linjebilstationen
(Salomonsg.), anordnar skol- och sällskapresor. Åbo: Aero
Oy:s byrå. Salutorget. Tammerfors: Resebyrån Sampo,
Kauppatori 1.

Resehandböcker och kartor. Turistföreningens och dess lokal-
avdelningar ha utgivit ett antal resehandböcker behand-
lande skilda delar av landet, ävensom broschyrer av olika
slag. De erhållas hos utgivaren och i boklådorna.

Under turistsäsongen bör man om möjligt beställa rum pa
förhand.
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Åbo slott.

Genom glittrande vatten mellan tusen öar.

I Helsingfors — Hangö —Åbo —Mariehamn —Åbo —Hel-
singfors.

i. dagen. Avfärd med ångbåt (s/s Oihonna eller s/s Nordstjärnan;
sond. el. tisd. f. m.) från Helsingfors. Ankomst till Hangö
på e. m.

2. dagen. Morgontåget Hangö—Abo. På kvällen med ångbåt
(flere båtar) till Mariehamn.

3. dagen. Ankomst på morgonen (ev. på natten) till Mariehamn.
Retur till Abo på kvällen.

4. dagen. Ankomst till Åbo på morgonen. Åbo—Helsingfors
med tåg (båt el. flyg).

Pris: A 442: — (båtarna ha olika pris), B 344: —. Flyg
Åbo—Helsingfors 320: —, ångbåt Åbo—Helsingfors 65: —

och 50: —.

En snabbkurs i Finlands hävder.

2 Helsingfors —Tavastehus —Kangasala — Tammerfors —

Björneborg —Raumo —Åbo—Helsingfors.

2. dagen. Buss via Kangasala till Tammerfors.

1. dagen. Dagtåget Helsingfors —Tavastehus. Besök på Au-
lanko-Karlberg.

3. dagen. Tåg till Björneborg (ev. buss från Tammerfors via
Ikalis till Kankaanpää, därifrån vidare med tåg till Björne-
borg).

4. dagen. Buss Björneborg—Raumo.
5. dagen. På f. m. buss till Nystad, vidare med tåg el. buss till

Nådendal och Åbo.
6. dagen. Iltåget Åbo—Helsingfors. Se tur i!
Pris: A 258: —, B 189: —.

Genom birkarlabygd.

3 Helsingfors — Åbo — Björneborg — Virdois — Tammer-
fors—Tavastehus—Helsingfors.

1. dagen. Morgontåget Helsingfors — Åbo (event, flyg eller
med s/s Ahkera, s/s Toimi el. s/s Ilma).

5



Päijänne.

-. dagen. Linjebil Åbo—Björneborg. Övernattas i Björneborg,
j. dagen. På i. m. tåg Björneborg—Virdois (Virrat), ankomst på

e. m.
4. dagen. Avtärd med båt (s/s Pohjola el. s/s Tarjanne) på mor-

gonen till Tammerfors, ankomst på dagen. Avfärd från
Tammerfors med linjebil till Kangasala och Tavastehus.
Besök på Aulanko-Karlberg, varest event, övernattas.

5. dagen. Med tåg från Tavastehus till Helsingfors.
Pris: A 301: —, B 220: —.

4 Helsingfors —Tavastehus — Kangasala—Tammerfors —

Helsingfors.

Vana, vackra inlandsvyer.

1. dagen. Dagtåget Helsingfors —Tavastehus. Besök (ev. längre
tids vistelse) på Aulanko-Karlberg.

2. dagen. Från Tavastehus med buss till Kangasala och Tam-
merfors.

3. dagen. Iltåget Tammerfors— Helsingfors (ev. flyg!).
Pris: A 140:—, B 100: —. Flyg Tammerfors— Helsingfors 200: —.

5 Helsingfors —Tavastehus — Heinola —Lantis— Helsing-
fors.

1. dagen. Dagtåget Helsingfors —Tavastehus. Uppehåll på
Aulanko-Karlberg .

2. dagen. På e. m. buss (Turistföreningens medlemmar 10 %
rabatt) till Heinola (ca 3 1/2 timmar).

3. el. 4. dagen. Heinola—Helsingfors med tåg. Uppehåll i
Vierumäki och Lahtis rekommenderas.

Pris: A 140: —, B 103: —.

Päijännesommar — solsommar!

6 Helsingfors — Lahtis —Jyväskylä —Virdois —Tammer-
fors—Helsingfors.

1. dagen. Från Helsingfors med tåg till Vesijärvi, varpå omedel-
bart med båt (s/s Suomi el. s/s Jyväskylä) till Jyväskylä.
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Högland.

2. dagen. Ankomst kl. 3 på morgonen. Övernattas ombord
på båten. Morgontåget till Haapamäki, därefter Haapamäki
—Virdois med buss.

3. el. 4. dagen. Avfärd tidigt på morgonen (sond. på dagen)
med båt (s/s Tarjanne el. s/s Pohjola) till Tammerfors. Samma
kväll (ej sond.) kan fortsättas till Helsingfors.

Alt.: På f. m. (28/5—21/8) med s/s Tehi eller s/s Taru tiU
Jyväskylä, ankomst på kvällen.

Pris: A 324: —, B 225: —.

Helsingfors—Tammerfors —

Virdois—Vasa.

Skaldens väg.

1. dagen. På f. m. med tåg Helsingfors — Tammerfors. På e. m.
(ej sond.) med båt (s/s Pohjola el. s/s Tarjanne) till Virdois.

2. dagen. Övernattas i turisthärbärget. På f. m. med buss till Vasa.
Pris: A 190: —, B 145: —. Flyg Helsingfors —Vasa 475: —.

Ut till vildön i havet.

Helsingfors —Högland —Kotka—Lovisa —Borgå—Hel-
singfors.

1. dagen. Avfärd på e. m. (se anm.) från Helsingfors till Hog-
land.

2. dagen (helst 4. el. 5. dagen!). På e. m. till Kotka.
3. dagen. Med buss (ev. båt från Lovisa el. Borgå) till Helsing-

fors. Uppehåll i Lovisa och Borgå rekommenderas.
Pris: A 165: —, B 135: —.
Anm. Helsingfors—Högland: s/s Suomi lord. (18/6 —6/8),

s/s Lovisa tisd. och fred. (14/6—3/8); Högland —Kotka:
s/s Suursaari sond., (12/5 —21/5), onsd. och fred., s/s Oiva
sond., tisd., fred. och lord.

Havsluft och havsvyer.
Helsingfors — Högland—Björkö (Koivisto)—Terijoki—

Viborg—Helsingfors.
Avfärd på e. m. (se anm. till föreg. tur) från Helsingfors till Hög-

land.
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Tolvajärvi åsar.

Avresa efter några dagar (endast s's Suursaari, månd. och torsd.)
via utöarna till Björkö.. Björkö—Terijoki med tåg el. buss.
Ev. besök i Rajajoki. Med tåg el. buss till Viborg och vidare
till Helsingfors med nattåget.

Pris: A 303: —, B 217: —.
Anm. Resenär bör för resa till Karelska näset inneha gränspass,

som utfärdas av myndigheterna på den ort, där vederbörande
är bosatt. Detta gäller ej resenär, som sommartid endast
ämnar besöka Terijoki.

Våra vackraste insjöar i ett svep.
Helsingfors— Lahtis— Jyväskylä — Punkaharju —Nyslott
—Imatra—Viborg—Helsingfors.

1. dagen. Från Helsingfors med tåg till Vesijärvi, varpå omedel-
bart med båt (s/s Suomi el. s/s Jyväskylä) till Jyväskylä.

2. dagen. Ankomst kl. 3 på morgonen (event dagturen, ank.
Jyväskylä på kv.). Övernattas ombord på båten. Med mor-
gontåg till Punkaharju, varest övernattas.

3. dagen. Med båt (s/s Punkaharju II) till Nyslott. På dagen
till Vuoksenniska med båt (s/s Savonlinna el. s/s Imatra II)
(lord. båten ankommer först sond. morgon till Vuoksenniska).
Ankomst sent på kvällen, varefter omedelbart med tåg till

4. dagen. Med dagtåg till Viborg, varifrån med nattåg till Hel-
singfors.

Pris: A 483: —, B 344: —.
Anm. Helsingfors— Nyslott-turen kan även företagas över St.

Michel. Farleden St. Michel— Nyslott (från St. Michel tisd.,
torsd., lord., ankomst till Nyslott följ. morgon) är en av de

Imatra, varest övernattas.

mest labyrintartade i vårt land.

Där väst och öst kämpat.
Viborg —Punkaharju —Nyslott — (Kuopio) —Joensuu-
Koli—Sortavala—Valamo—Lahdenpohja— Viborg.

i. dagen. Viborg—lmatra med tåg. Från Imatra på kvällen
med tåg via Tainionkoski och Elisenvaara till Punkaharju.
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2. dagen. Vistelse på Punkaharju.
3- dagen. Morgonbåten (s/s Punkaharju II) Punkaharju—Ny-

slott. På dagen båt (s/s Orivesi I o. II) till Joensuu. Alt. Med
båt från Nyslott till Kuopio och därifrån med buss till Koli.

4. dagen. Ankomst till Joensuu på morgonen. Buss till Koli.
5. dagen. Motorbåt (m/s Ukko-Koli) över Pielinen till Vuonis-

lahti. Med tåg till Sortavala.
6. dagen. Båt (s/s Otava) till Valamo.
7. dagen. Båt (s/s Valamon luostari) till Lahdenpohja. Mcd

kvällståg till Viborg.
Pris: A 415: —, B 324: —,

Anm. Med Sordavala såsom utgångspunkt kan man göra en
längre rundresa i Granskarelen. Framförallt äro de natur-
sköna Tolvajärvi-asama värda ett besök. Orörd vildmark
finner man där mer än nog och de små gränsbyarna med
sina »tsasovnor» och »prasnikor» äro sevärdheter i sitt lag.

Se allt på en gång!

Helsingfors — Sordavala —Valamo —Sordavala — Joen-
I suu—Koli—Vaala—Uleåborg—Tammerfors—Kangasala
I*- — Tavastehus — Helsingfors.
1. dagen. Helsingfors—Sordavala med nattåg (sovvagn direkt

till Sordavala).
2. dagen. Med båt (s/s Otava) till Valamo, varest övernattas.
3. dagen. På morgonen till Sordavala, varifrån med tåg till

Joensuu. På e. m. med buss Joensuu—Koli eller tåg Joensuu—

Vuonislahti, varifrån motorbåt.
4. dagen. Vistelse på Koli.
5. dagen. På morgonen med motorbåt över Pielinen till Vuonis-

lahti och därifrån med tåg till Vaala, varest övernattas.
6. dagen. Från Vaala på dagen med forsbåt till Muhos, varifrån

med kvällståg till Uleåborg och vidare med nattåg till Tam-
merfors.

7. dagen. Ankomst till Tammerfors på e. m. På kvällen med
buss till Vehoniemi i Kangasala.

8. dagen. På morgonen med buss till Tavastehus. Med kvälls-
tåget till Helsingfors.

Pris: A 761: —, B 616: —.

Anm. Vaala—Muhos 5/6—31/8.
Via Saimen till Österbottens vida slätter.

Helsingfors — Imatra — Nyslott —Punkaharju — Nyslott
|"j —Kuopio— Kajana—Vaala— Uleåborg—Vasa—Virdois

>J —Tammerfors—Helsingfors.
I. dagen. Helsingfors —lmatra med nattåg (sovvagn Helsing-

fors —Enso).
2. dagen. Ankomst på morgonen till Imatra. På f. m. med tåg

till Vuoksenniska, varifrån omedelbart med båt (s/s Imatra
II el. s/s Savonlinna) till Nyslott. Ankomst sent på kvällen
(före 1/6 och efter 31/8 tid.följ. morgon). Övernattas ombord.

3. dagen. På morgonen från Nyslott med båt (s/s »Punkaharju
II») till Punkaharju.

4. dagen. Från Punkaharju med f.m. buss till Nyslott. På
e. m. båt till Kuopio antingen via Leppävirta (s/s Leppävirta
I o. II) eller via Heinävesi (s/s Heinävesi I o. II).

5. dagen. Ankomst på morgonen till Kuopio. Med dagtåget till
Vaala.

6. dagen. Från Vaala på dagen med forsbåt till Muhos, vari-
från resan fortsattes med tåg till Uleåborg. Nattåget söderut
(sovvagn till Seinäjoki).
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J. dagen. Tågombyte på morgonen i Seinäjoki och ankomst
till Vasa tidigt på f. m. Med buss på e. m. via Kuortane och
Alavus till Virdois. Ankomst på kvällen.

8. dagen. På morgonen (sond. på e. m.) med båt (s/s Tarjanne
eller s/s Pohjola) till Tammerfors. På värd. kan man fort-
sätta på kvällen med kurirtåg till Helsingfors.

Pris: A 897: —, B 681: —.

Anm. Forsbåtar Vaala—Muhos 5/6—31/8.5 Rekommenderas
uppehåll i Kajana. — Från Uleåborg kan man taga tåg till
Gamlakarleby och därifrån buss till Vasa, vilket väl passar
in i »tidtabellen» härovan. Event, flyg från Vasa.

Skogsland, vildland, fjälland .

I A Helsingfors —Kuusamo— Paanajärvi—Salla—Kemijärvi
' —Rovaniemi —Helsingfors.

1. dagen. Nattåg till Uleåborg.
2. dagen. Ankomst till Uleåborg på förmiddagen. Eftermid-

dagsbussen Uleåborg—Kuusamo.
3. dagen. Exkursion till Paanajärvi (60 km).
4. dagen. På f. m. med buss till Käylä; utfärder till Oulanka

älvdal rekommenderas.
57 dagen. På e. m. buss till Salla via Märkäjärvi (ej sond.).
6. dagen. Besök på Sallatunturi.
7. dagen. På morgonen med buss till Kemijärvi och på e. m.

tåg till Helsingfors.
Pris: A 588: —, B 435: —.
Anm. Resenären bör inneha gränspass, vilket utfärdas av myn-

digheterna på den ort, där vederbörande är bosatt.

Bortom polcirkeln.

Ir Helsingfors — Torneå — Muonio — (Enontekiö) — Pallas-
J tunturi — Kittilä— Rovaniemi — Helsingfors.

1. dagen. Tåg Helsingfors—Torneå—Kauliranta.
2. dagen. Ankomst vid middagstid till Kauliranta. Omedel-

bart vidare med buss till Muonio och Pallastunturi turist-
station (eller Pallasjärvi turiststuga).

3. dagen. Vistelse å Pallastunturi turiststation (nationalpark).
4. dagen. På morgonen med buss, ombyte av buss vid Särki-

järvi, till Rovaniemi via Kittilä. Vidare med tåg till
Helsingfors.

5. dagen. Ankomst till Helsingfors på kvällen.
Pris: A 603: —, B 444: —.
Anm. För vana exkurrenter rekommenderas en tur till Enon-

tekiö kyrkby (Hetta) och därifrån en 2 —3 dagars fotvand-
ring över fjällkedjan Ounas- och Pallastunturi till Pallasjärvi
och Rauhala. Bussförbindelse Muonio—Hetta alla dagar
utom månd. — Betr. resor i västra Lappland se Turistföre-
ningens broschyr »Till fjälls!»

Öven fjällen till ishavet.

1/ Rovaniemi —Enare— Liinahamari —Kirkenes — Koltta-
O köngäs (Boris Gleb)— Salmijärvi — Rovaniemi.

1. dagen. Från Rovaniemi på e. m. med buss till Ivalo, varest
övernattas.

2. dagen. Från Ivalo tidigt på morgonen med buss till Enare
kyrkby (ca 40 km).
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Ule forsar.

3. dagen. På dagen med buss till Ivalo och vidare med ilbu
till Liinahamari.

4. dagen. Med m/s Jäämeri (månd. och fred.; fr. o. m. 1/7)
via Henöarna (Heinäsaaret) till Vaitolahti på Fiskarhalvön
Efter kort uppehåll (varunder bl. a. ryska gränsen kan besö-
kas) retur till Liinahamari.

5. dagen. I Liinahamari. Exkursioner i omgivningen. Ev.
besök i Yläluostari kloster; sportfiske.

6. dagen. Avfärd med m/s Jäämeri (endast onsd. e. m.) till
Kirkenes i Xorge. Från Kirkenes med motorbåt till Koltta-
köngäs.

7. dagen. Från Kolttaköngäs 2 km med motorbåt, därefter
med buss till Salmijärvi. Ombyte av buss och vidare till
Ivalo, som nås på kvällen.

8. dagen. På morgonen med buss till Rovaniemi.
Pris: A 452: —, B 427: —.
mm. Gränspass erfordras; erhålles av myndigheterna på den

ort, där vederbörande är bosatt. För besök i Kirkenes är
nordiskt resekort (8: —) nödvändigt.

En resa till Petsamo kan utomordentligt väl kombi-
neras med en tur runt Nord-Norge. Från Kirkenes avgår
ångbåt (»hurtigrutten») dagligen via Vardö, Hammerfest
och Tromsö till Finsnes. Från Finsnes med bil till Narvik
och därifrån med tåg via Kiruna, Boden och Haparanda till
Torneå och Kemi. Resekostnader : A ca 1.200: —, B (111 kl.
tåg, I kl. båt) ca 1.000: —.

Lapplands vandringsleder, älvbåtsleder, kanotrut-
ter etc. beskrivas utförligt i Turistföreningens nya

LAPPLANDSBOK
Erhålles från utgivaren och i boklådorna.
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järnväg
busslinje

= ångbåtsrutt
Q = Turistföreningens anläggning

Utgiven av
TURISTFÖRENINGEN I FINLAND
Alexandersgatan 7 a, Helsingfors. Tel. 26 752.

Närmare upplysningar genom:

N:r 441. OTAVAN KIRJAPAINO


