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fria 3-4- daq-aA

En sannskyldig "Eriksgata genom Finland"
är den omväxlande och intressanta

Näsijärvi-turen Vasa— Virrat— Tammerfors
(Tampere)-Aulanko,' Karlberg—Helsingfors.
Såsom pärlorna i ett halsband — den ena
vackrare än den andra — så följa här sevärd-
heterna efter varandra. Österbottens mils-
vida slätter, Näsijärvis fagra insjönejder,
industrins Tammerfors, turismens Aulanko/
Karlberg och vår moderna huvudstad Hel-
singfors, ha sammanbundits till en ..rese-
film", som på ett förvånansvärt rikt och
instruktivt sätt presenterar Er Finland av i
går och Finland av i dag.
Ni skall förnimma den vana stämning, som
vilar över idylliska insjölandskap, men Ni
kommer samtidigt att ana det finska folkets



över Österbottens hundramila slätter . . .

kraft och "sisu", då Ni står inför något av

våra många monument, resta på blodiga
slagfält. Resan bli en Eriksgata genom de
tusen sjöarnas och tusen slagfältens land,
men den blir också en Eriksgata genom
det pulserande och moderna Finland av

i dag.
Ni färdas genom Österbotten, där plogen
sänkes djupt i den bördiga jorden och där
rågen mognar i väldiga, böljande fält.

längs serpentinlik farled

Ni styr ut över Näsijärvis "dunkla väg"
h och når omsider Tammerfors, vår sförsta

industristad, som välkomnar Er överras-
kande proper och snygg, härligt belägen
på det smala näset mellan Näsijärvi och
Pyhäjärvi. Genom historiska nejder går
färden vidare till Aulanko/Karlberg, ett
turistcentrum, med skäl kallat "Tavastlands
pärla". Härifrån är det endast ett par tim-

mars väg till landets huvudstad Helsingfors,



till "Finlands Manchester'

där ett kontinentalt liv möter Er som var-
helst i Europas huvudstäder.
Nu nalkas sommaren och Ni planerar här-
liga semesterveckor. Införliva "En Eriksgata
genom Finland" i Ert program, och begagna
Er härigenom av alla de fördelar en or-
ganiserad rutt erbjuder Er. Ni kommer att
se mera, för lägre kostnad och Ni kommer
att leva komfortablare för samma pris. Gör
därför Eriksgatan genom Finland.

na J - 4 daqaA

TIDTABELLER - BILJETTPRIS - HOTELL

Vasa Virrat (buss)

7.35 16.00
13.00 22.30 t

Vasa
Virrat

A 13.10 20.20
7.15 14.50

Biljettpris: II kl. 100:—, 111 kl. 75:— Vi rekommendera i Virrut: Virtain Maja.

Virrat — TaiiipertvTaiiiiiierfor* (båt)

värd. 5.00, sond. 13.30 | Virrat A värd. 23.30, lord. —

värd. 13.30,50nd. 22.00 y Tampere/Tammerfors | värd. 15.15, lord. 10.15

Biljettpris: II kl. 35: —, 111 kl. 26: . Vi rekommendera i Tammerfors: Grand Hotell
Tammer och Hospitz Emmaus.

Ta in ]»cr«'./Taiiiiiicrfors— IIaineen I i iiiia/Tavastuhiis(buss)

7.00 9.30 14.00 I Tampere/Tammerfors A 12.35 20.50 22.35
9.30 12.00 16.30 ▼ Häm.linna/Tavastehus | 10.25 18.45 20.40

Biljettpris: 23:—. Vi rekommendera i Tavastehus: Turistcentrat Aulanko/Karlberg.

Vasa — Taiiipwre/Taiiiinerfors — Helsingfors (tåg)

5.45 20.00 20 00 Vasa a 23.31 9.20 7.51
14.48 5.30 4.20 Tampere/Tammerfors 15.15 23.56 1.08
16.11 7.26 5.50 Häm.linna/Tavastehus 13.07 21.37 23.13
18.08 9.55 8.00 ▼ Helsingfors 11.15 18.35 21.00

Biljettpris: Vasa Helsingfors: Il kl. 151: , 111 kl. 101: — ; Vasa—Tammerfors: II kl.
107:—, 111 kl. 71:—; Tavastehus—Helsingfors: II kl. 43:—, 111 kl. 29:—.

Sträckan Tavastehus—Helsingfors— Åbo trafikeras, utom av ovanangivna, dessutom av flera
snabbgående tåg. Se närmare "Finlands Kommunikationer*.



Aulaöko/Karlberg



Närmare upplysningar om "En Eriksgata genom Finland" lämnar:


