Rum fäs fr. 30 mk (c. kr. 2:60)
pr dygn i talrika pensionat och
privatvillor, där även hela våningar uthyras. Förnämsta hotell:
Hotel Bellevue och Societetshuset, vardera med härligt läge

och storartad havsutsikt. Pris h.
40 mk (c, kr. 3:50)

pr

dygn

Lunch och middag fås för 250 mk (kr 21:50) pr vecka pä Casino
och Bellevue. för J75 mk (kr. 15.- )pä Societetshuset och för 125 mk
(kr. 10:85) pä Stadskällaren. Förstklassiga restauranger med fullstän-

diga vin- och spriträttigheter utan restriktioner.
Hangö Bads kuponger berättigande till rum med morgonkaffe eller -te, lunch och middag inkl. servisavgift på badrestaurangen Ca-

sino samt säsongavgift utfärdas, beroende på rummens läge, till Säljande pris: för enskilt rum 82 mk (kr. 7:20) och 78 mk (kr. 6: 80), samt
för delat rum 73 mk (kr. 6: 40) och 67 mk (kr. 5:85) pr dygn.

Direkta ångbåtsförbindelser

Stockholm Hangö:

Säsongavgiften är 30 mk (kr. 2:60) pr person och vecka eller
100 mk (kr. 8:60) för hela sommaren. Avgiften berättigar till iritt tillträde lill plagen och parken, till badanstaltens sällskapsrum, läsesal,

reducerade

-

avgifter till tennisplanerna, etc.

Från Stockholm (juni

Oihonna

.

.

.

—

augusti)

onsdag kl. 18— i Hangö torsdag kl. 10

Nordsljernan lördag kl. 18—i Hangö söndag kl. 10

Från Hangö (juni

Oihonna

. .

.

augusti)

söndag kl. 18 -i Sihlm måndag kl.
kl. 18—i Sthlm onsdag kl.

Nordstjernan tisdag

Heimdal (från och med 1 juli)
torsdag kl. 10— i Sthlm fredag

8
8

kl. 8

BILJETTPRIS:
Stockholm - Hangö

I klass Kr. 30:
n klass Kr. 24:
111 klass Kr. 13:

Hangö

-

Stockholm.

mk 350:
mk 280:
mk 150:

-

-

-

—

—

-

Närmare upplysningar ge Hangö Bad i Hangö,
Suomibyrån i Stockholm och resebyråerna.
Res i sommar till Hangö
känn Er
utomlands och hemma på samma gäng!
—

FINLAND

är Finlands sydligaste siad med en svensktalande
befolkning av c. 8.000 personer. Det idylliska villasamhället är beläget på Hangö udd, vilken som

en flera mil lång landningsbrygga skjuter ut i den
ömsom leende, ömsom storvulet karga arkipelagen
av öar och skär i gränszonen mellan Östersjön och
Finska Viken.

HANGÖ är Finlands förnämsta havsbad. Magnifika sandstränder svepa ut i mjuka bågar, otämd
utskärsnatur omväxlar med tjusande oaser i välskötta parker, luften är mättad av havets friska sälta
och tallmoarnas hälsobringande ozon.
Goda hotell och restauranger dra försorg om sommargästernas materiella välbefinnande. Se f.ö. uppgifter om rum, mal, pris etc. längre fram i texten!
För trevnaden är det även väl sörjt i Hangö. På
Kolavikens guldskimrande plage utvecklas ett glatt
och färgrikt badliv i den moderna tidens egen stil.

Utmärkta tennisplaner vänta den vita sportens utövare, havsvidderna locka till stärkande segelsport
och ett ridinstitut står allmänheten till tjänst med
uthyrning av hästar. Lämpliga mål för utflykter i
bil eller motorbåt utgöra natursköna och historiskt
intresseväckande platser i stadens omgivningar.
Och i Casinots luftiga lokaliteter går dansen varje
kväll till de suggestiva rytmerna av kapellmästare
von Essens temperamentsfulla orkester.

I den moderna kuranstalten stå alla nutida medicinska och elektriska behandlingsformer kurgästerna till buds. Bland specialiteterna må särskilt
framhållas gyttje-, kolsyre- och tallbarrsbaden.
Diaiermi och högsol, sjukgymnastik och massage
komplettera behandlingsmetoderna. Bassängerna
med ständigt rinnande tempererat havsvatten ha

i

hög grad

vunnit

publikens bevågenhet.

Hangö ligger på c. 2 x 2 tim. järnvägsresa från Helsingfors och har utmärkta kommunikationer både
till lands och sjöss. Rådfråga resebyråerna vid
uppgörandet av Er resplan!
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Hangon kylpylän tenniskilpailut

Suomen Automobiiliklubin

Hangon ajo

.

.

Ratsastuskilpailut

15
16

Hangon Urheiluklubin kansainväliset tenniskilpailut ja juniorien tenniskilpailut
men mestaruudesta

Suomen

Suo17-23

Purjehdusseuran purjehdusviikko

Ratsastusopisto

28 —3O

20 kesäk.—2O elok.

i
sommatdtt
Hangö Bads tennistävlingar

1Q39
6—B juli

Finlands Automobilklubbs Hangö tävlan

.

.

15
16

Ridtävlingar
Hangö Idrottsklubbs internationella tennistävlingar o. finska mästerskapet i tennis för
juniorer

Finlands Seglarförbunds segelvecka
Ridinstitut

17—23
....

28— 30

2O juni—2O avg.

