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Keskiviikko
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päivää Lontoossa,

1 p. Huhtik. Lähtö Hangosta
k:lo 4 i. p.
Perjantai. Tulo Kööpenhaminaan aamulla.
010 Kööpenhaminassa riippuu lastin paljoudesta, mutta sitä kestää tavallisesti noin 2
tuntia.
Sunnuntai. Tulo Hulliin puolenpäivän aikaan.
Lähtö Lontooseen ensi junalla.
Maanantai. Retkeilyä Lontoossa, lähtökohtana
Cookin toimisto, Ludgate. Circus. Sieltä käy
kulku pitkin Farringdon streetiä Central ja
Smithfied Marketille, Lontoon suurille liha- ja
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riistamarkkinoille, jatkuu Giltspur street, Newgate street, jolloin äskettäin rakennettu, suurenmoinen rakennus Central Criminal Court
nähdään, Cheapside ja Poultry Pankin luo,
paikka, missä on maailman suurin liikenne,
lukemattomain omnibus-linjain ja useitten
maan-alaisten rautateitten yhtymäkohta, joitten asemat ovat jalkaimme alla. Vasemmalla
on Bank of England ja Royal Exchange,
kuninkaallinen pörssi, ja oikealla Mansion
House, Lord Mayorin hallintokartano. Tämän
jälkeen seuraa matkallamme King William
street, .Lontoon Muistopatsas", rakennettu
Lontoon vuonna 1666 tapahtuneen palon
muistoksi, sekä Billingsgate Market, kalamarkkinat, joita jo kaukaa sietämätön kalanlöyhkä ilmaisee, ja saavumme London Bridgelle. jonka jättiläismäinen laajuus tuskin
näyttää riittävän suunnattomalle liikenteelle.
Olemme nyt menneet Thamesin yli ja kuljemme sen eteläistä rantaa pitkin Tooley
streetiä monumenttaaliselle Tower Bridgelle,
jonka yli me jälleen menemme Thamesin yli
ja olemme nyt Lontoon Towerin luona. Tässä
pysähdymme ja keskiaikaisiin silmää hiveleviin pukuihin puettujen vartiain vartioiman
portin kautta astumme muurien sisäpuolelle.
Ensiksi käymme „White Towerissa", joka on
perustettu Wilhelm Valloittajan aikoina, sitten
käymme „Beauchamp Towerissa", joka vuosisatain kuluessa oli valtiovankien säilytyspaikkana, ja vihdoin nousemme jyrkkiä portaita
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„Wakefield Toweriin", jossa ovat Englannin

kruununkalleudet, joita me, vartiain johdolla,
olemme tilaisuudessa ihmettelemään. Tämän
pysähdyksen jälkeen jatkamme me pitkin
Great Tower streetiä ja Cannon streetiä, S:t
Paulin katedraliin, jota katselemme sisältä,
minkä jälkeen matkamme käy pitkin Ludgate
Hilliä ja Fleet streetiä, sanomalehtikatua,
Strandille, missä pidetään väliaika ja nautitaan

MURKINA.
Murkinan jälkeen käymme National Galleriassa Trafalgar Squaren varrella ja silmällemme sen harvinaista taideteoskokoelmaa,
jossa Rafael, Tizian, Rembrandt y. m. vanhat
mestarit ovat lukuisasti edustettuina. Me
jatkamme pitkin Pall Mallia, jonka kadun
varrella jokainen talo kuuluu jollekin klubille
ja jokaiseen taloon on joku klubi sijoitettuna,
ja sivuutamme Marlborough Housen, Walesin
Prinssin palatsin sekä S:t James Palacen, vanhan, historiallisista muistoista rikkaan kuninkaallisen linnan, ja saavumme S:t Jamesin
Puiston kautta Buckinghamin Palatsin, kuninkaan Lontoossa olevan residenssin luo. Kuljemme edellensä ohi palatsin pitkin Constitution Hilliä ulos Green Puiston kautta Hyde
Park Cornerille ja jatkamme pitkin Knightsbridgeä ja Brompton Roadia, missä pysähdymme pikimmältään käydäksemme kuului-
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sassa room.-katol. kirkossa Brompton Oratoryssä, sekä pitkin Cromwell Roadia South
Kensington Museoon, Imperial Instituteen ja
Natural History Museoon, jättiläismäisiä museorakennuksia, jotka sisältävät mitä suuremmoisimmat kokoelmat inhimillisen tiedon kaikilta aloilta. Nähtyämme ne jatkamme kulkuamme Kensington Gorelle, jolloin kuljemme
suunnattoman suuren musiikkipalatsin, Albert
Hallin, ohi, johon mahtuu 10,000 henkeä, ja
pysähdymme katsellaksemme vastapäätä,
Kensington Gardensissa olevaa Albert Memorialia, jättiläis-muistopatsasta, joka on rakennettu kuningatar Victorian puolison, prinssi
Albertin muistoksi 3 miljoonan markan kustannuksilla. Kensington Gardensin kautta käy
kulku edelleen Bayswater Roadiin, Hyde
Puiston pohjoissivulla. Sivuutamme Marble
Archin, liikennekeskustan Lontoon tällä puolella, ja pistäydymme ylimykselliselle Park
Lanen kadulle, jonka molemmin puolin on
Englannin etevimpäin aatelisperheitten omistamia komeita yksityistaloja. Olemme uudelleen Hyde Park Cornerillä ja käännymme
Piccadillylle, jota katua pitkin me jatkamme
Piccadillyn Sirkuksen luo, huvielämän polttopisteeseen, mistä kulkumme käy edellensä
pitkin Coventryä Leicester Squarelle, jossa
olemme Lontoon teatterialueen keskustassa.
Pitkin Long Acrea, Queen streetiä, Kingswaytä, Lincolns Inn Fieldsiä, Chancery Lanea
ja Fleet streetiä, jonka varrella sivuutamme
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suuremmoiset oikeuslaitosrakennukset Law
Courts, saavumme lähtökohtaamme, Ludgate
Circus, ja tämänpäiväinen matkamme on
päättynyt. Päivällinen hotellissa.
Tiistai. On osanottajain itsensä käytettävänä.
Keskiviikko aamu. Lähtö Hulliin, josta laiva
lähtee kello 4 i. p.
Perjantai. Tulo Kööpenhaminaan illalla.
Lauantai. Lähtö Kööpenhaminasta ei ennen
k:lo 12 päivällä.
Maanantai 13 p. Huhtik. Tulo Hankoon
tahi Helsinkiin aamulla.
Matka viipyy 12 päivää.
Hinta Smk 280:
siihen luettuna

—

laivamatka I luokassa Hangosta Hulliin ja takaisin sekä ruoka ja juomarahat laivassa, rautatiematka Hull—Lontoo ja takaisin, matka raitiovaunussa laivan ja Hullin aseman välillä, sekä
aseman ja hotellin välillä Lontoossa ja niinikään paluumatkalla, asunto hotellissa, siihen
luettuna täysi hoito Lontoossa sunnuntain päivällisistä keskiviikon aamiaisiin, päivän ajelu
Lontoossa, nähtävyyksien pääsymaksut ajeluilla,
juomarahat rautatie- ja hotellipalvelijoille sekä
opas ja tulkki koko Lontoossa oleskelun aikana.

Katso lähemmin siv. 13.
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Matka N:o 2.

10 päivää Lontoossa.
Keskiviikko, 1 p:nä Huhtik. Lähtö Hangosta
k:lo 4 i. p.
Perjantai. Tulo Kööpenhaminaan aamulla.
010 Kööpenhaminassa riippuu lastin paljoudesta, mutta kestää tavallisesti noin 2 tuntia.
Sunnuntai. Tulo Hulliin puolenpäivän aikaan.
Lähtö Lontooseen ensi junalla.
Maanantai. Retkeilyä Lontoossa kuten Matkalla N:o 1.
Tiistai. Retkeilyä Lontoossa. Lähtö Cook'in
toimistosta, Ludgate Circus, josta kuletaan
pitkin New Bridge streetiä ja suuremmoista
Victoria Embankmentia, jossa huomiota ansaitsee varsinkin tuo suuri rakennusryhmä
Somerset House ja Metropolitan-poliisin päämaja, kuuluisa Scotland Yard, yli Westminster
Bridgen, josta parlamenttitalo ja virta tarjoavat komean näyn, Thamesin eteläpuolelle,
josta matkaa jatketaan pitkin Albert Embankmentia, ohi Lambeth Palacen, joka kuusi
vuosisataa on ollut Canterbury'n arkkipiispan
residenssinä, ja olemme, Lambeth Bridgen
ohi kulettua, jälleen virran pohjoisella puolella. Täällä käydään The National Gallery
of British Artissa, jossa on arvokkaita taulukokoelmia, jotka edustavat Englannin taidetta
sadan viime vuoden kuluessa. Täältä jat-
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kamme Millbankin kautta Old Palace Yardille
ja pian ollaan Westminster Abbeyn luona,
joka on Lontoon ja koko Englannin mieltäkiinnittävimpiä rakennuksia ja johon eroittamattomasti liittyy Englannin historia 8 vuosisadan aikana. Paitsi lukemattomia historiallisia muistoja, herättää täällä erityisesti mielenkiintoa tuo tunnettu n k. „Runoilijain nurkka".
Kirkosta lähdettyä mennään Parliament Squaren poikki, jolloin sivuutamme Parlamenttitalon ja Westminster Hallin, Englannin ensimäisen parlamenttirakennuksen, ja poikkeamme
Whitehalliin, jossa nuo komea thallitusrakennukset, varsinkin äsken valmistunut sotaministeriön palatsimainen rakennus, herättävät
huomiota.

MURKINAN AIKA.
Murkinan jälkeen lähdetään Trafalger Squa-

relle sekä sitten pitkin Charing Cross Roadia,
Shafterbury Avenuetä, Piccadilly Circusta, Regent streetiä, Oxford streetiä, Duke streetiä
Manchester Squarelle, jossa pysähdytään katsomaan Wallace Colletionia, joka on suuremmoinen kokoelma kaikkien taidehaarojen tuotteita.
Täältä lähdetään pitkin Cavendish Squarea ja
Oxford streetiä British Museoon, jota Ruskin
kutsuu »inhimillisen tiedon suurimmaksi kokoelmaksi maailmassa". Näiden verrattomain
kokoelmain kuta kuinkin perinpohjaiseen tarkasteluun tarvittaisiin kuukausia, jonka vuoksi
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meidän on tyytyminen kävelyyn sen salien
kautta. Jatkamme sitten pitkin New Oxford
streetiä, Holbornia ja Shoe Lanea lähtökohtaan, Ludgate Circus, mihin matka päättyy.
Keskiviikko. Retkeily muutaman engl. peninkulman päässä ylöspäin Thamesia sijaitsevalle vanhalle kuninkaalliselle linnalle Hampton Court. Matka käy tällä tavoin: Ludgate
Circus, Victoria Embankment, ohi Westminster Abbeyn, Birdcage Walk, ohi Buckingham
Palatsin, Belgravia, Eaton Square, Sloane
Square, Chelsea ja Fulham, Putney Bridge,
Barnes Common, Richmond Park, Kingston
on Thames, Kingston
Bridge, Hampton
Court.
MURKINAN AIKA.

Kun on katseltu linnaa, taulukokoelmia ja
kuuluisia puistolaitteita, palataan Bushy Puiston ja mainion „Chestnut Avenuen" (Kastanjakujanteen), Teddingtonin ja Twickenhamin
kautta yli Richmond Bridgen Richmondiin ja
Kew Gardeniin, yli Kew Bridgen ja Turnham
Greenin, pitkin Duken Avenuetä, Old Chiswickiä, Hammersmith Roadia, Kensington
Roadia, Kensington Gorea, Knightsbridgeä,
Piccadillyä, Leicester Squarea, Strand ja
Fleet streetiä Ludgaten Sirkukselle.
Torstai. Matkailu
jokihöyrylaivalla Greenwichiin, miissä m. m. kuuluisaa observatooriota katsellaan, sekä Crystal Palatsiin, miissä
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päivällinen syödään ja laatuaan erinomaista
ilotulitusta katsellaan.
Perjantai, Lauantai, Sunnuntai, Maanantai
ja Tiistai jätetään osanottajaan vapaasti käytettäväksi. Niitten kestäessä voidaan myöskin muita matkoja, esim. Pariisiin, Wightin
saarella y. m. tehdä eri sopimuksen jälkeen
Cookin toimiston kanssa Lontoossa.
Keskiiviikko-aamuna. Lähtö Hulliin, josta
laiva lähtee kello 4 i. p.
Perjantai. Tulo Kööpenhaminaan illalla
Lauvantai. Lähtö Kööpenhaminasta ei ennen
k:lo 12 päivällä.
Maanantai 20 p. Huhtik. Tulo Hankoon tahi
Helsinkiin aamulla.
Matka viipyy 19 päivää.
Hinta Smkaa 430: —
siihen luettuna
1 luokan höyrylaivamatka Hangosta Hulliin ja
takaisin sekä ruoka ja juomarahat laivassa,
rautatiematka Hullista Lontooseen ja takaisin,
omnibus höyrylaivan ja aseman välillä Hullissa
sekä aseman ja hotellin välillä Lontoossa &
samoin paluumatkalla, hotellissa-010, siihen luettuna täysihoito Lontoossa sunnuntain päivällisestä alkaen seuraavan viikon keskiviikon aamiaiseen asti, kaksi ajeluretkeä Lontoossa, yksi retkeily Hampton Courtiin ja yksi Greenwichiin ja
Crystall Palaceen, maksut merkillisyyksien katselemiseenpääsystä ajeluretkillä oltaessa, juoma-
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rahat rautatiesekä
ja hotellipalvelijoille
opas ja tulkki koko ajalta Lontoossaa oltaessa.
Katso edelleen sivulta 13.

Matka N:o 3.

Hanko—Lontoo ja takaisin
siihen luettuna
1 luokan höyrylaivamatka Hangosta Hulliin ja takaisin sekä ruoka ja juomarahat laivassa, omnibus höyrylaivalta asemalle Hullissa, rautatiepiletti Hullista Lontooseen ja omnibus asemalta
hotelliin Lontoossa.
HUOM.! Rautatiematka Lontoo—Huili ei
sisäylly hintaan.
Hinta Smkaa 220:

Matka N:o 4.
Hanko—Huili ja takaisin
siihen luettuna
1 luokan höyrylaivamatka sekä ruoka ja juomarahat laivassa
Hinta Smkaa 190:

—
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Huomattava!
Kaikkien näihin matkoihin osaaottavain tulee
lähteä samaan aikaan Hangosta keskiviikkona Huhtikuun 1 p:nä. Paluumatkan käy
sitävastoin tekeminen millä tahansa höyrylaivoista Arcturus, Polaris, Urania tahi Astrea
huhtikuun kuluessa, tahi viimeistään kulkuvuorolla Hullista huhtikuun 29 p:nä.
Tiistai matkalla N:o 2, sekä perjantai, lauvantai, sunnuntai, maanantai ja tiistai matkalla
N:o 2 ovat jätetyt vapaiksi tilaisuuden
valmistamiseksi osanottajille niiden merkillisyyksien tarkempaan katselemiseen, joita
silmäilemässä on retkeiltäessä käyty, tahi
itsekunkin oman
mielen
mukaan ajan
käyttämiseksi ostoksien tekemiseen, teattereissa, konserteissa, Music Halleissa y. m.
käymiseen sekä sellaisten mielenkiintoa herättävien paikkojen katselemiseen, joita ajeluretkillä ei ole ehditty nähdä, joita ovat esim.:
Guildhall, Lontoon Cityn kunniaarvoisa ja
muistorikas raatihuone.
Parlamentintalo. Avoinna katsojille lauantaisin
10— 1 /l 4, jollei kumpikaan huoneista istu.
Horse Guards. Ratsastavat vartijasotamiehet
loistavissa univormuissaan viehättävät semminkin katsojia puoleensa.
London Monument. Hyvä näköala on sen yläosan ympäri käyvästä galleriasta.
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Nelsons-Columns-Trafalger Squaerella.
Cleopatran Neula, Victoria Embankmentillä. Tuhatvuotinen egyptiläinen obeliski.
Kensington Palace. Vanha kuninkaallinen linna
Kensington Gardensissa.
Covent Garden Märkets. Kukkien, hedelmäin
ja vihanneksien päämarkkinapaikka Lontoossa.
Hyde Park. Erittäin mieltäkiinnittävä sunnuntaiaamuna k:lo 11—1. Silloin kokoontuu sinne
Lontoon korkein seurapiiri vaunuissa tai Jalkasin n. s. „kirkkoparaatiin".
Madame Tussaudin vahakabinetti.
Blackwaetunneli. Laajuudeltaan jättiläismäinen
tunneli Thamesin alla sekä ajoneuvoja että
jalkasinkulkijoita varten.
Kew-Gardens. Suuremmoisia kasvitieteellisiä
laitteita.
Eläintieteellinen puutarha Regentin Puistossa.
Windsorin linna y. m.
Huone, elanto ja juomarahat hotellissa Lontoossa on luettuna hintaan myöskin vapailta
päiviltä matkassa N:o 1 ja 2.
Kaikki matkat antavat tilaisuuden tehdä Lontoosta matkailuja muille paikkakunnille, esimerkiksi Pariisiin, Wightin saarelle, joka on
tunnettu ihanasta ilmanalastaan ja suuremmoisista näköaloistaan, etelärannikon komeisiin ja suosittuihin kylpypaikkoihin y. m.
Opas ja tulkki on seurueen käytettävänä kaikkina päivinä oleskelun aikana Lontoossa. Eri
tulkkeja ja oppaita seurueen erinäisille osanottajille tai osille, jotka haluavat omin päinsä
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tehdä retkeilyjä Lontoossa tai muille paikkakunnille, hankitaan, jos mahdollista, Lontoossa
tehdystä eri sopimuksesta.
Aamiainen nautitaan Lontoossa hotellissa aamulla
ennen uloslähtöä ja päivällinen tarjotaan niinikään hotellissa k:lo 7—B illalla.
Puku. Kehoitettaan ottamaan mukaan frakkipuku ja vastaava naispuku mahdollista käyntiä varten hienommissa teattereissa ja ravintoloissa. Huomioon on myös otettava se
seikka, että Huhtikuussa ihanin, lämmin kevätsää tavallisesti vallitsee Englannissa.
Passi. Yhteispassi kaikille osanottajille matkoissa N:o 1 ja 2 hankitaan Finlandian toimesta.
Matkatavara. Paitsi käsilaukkuja y. m. sellaista kuljetetaan 25 kg. matkatavaraa va-

paasti.

Kun kaikki tässä ohjelmassa mainitut yhteiset
retkeilyt tapahtuvat Cookin toimistosta ja
lopetetaan siellä, on katsottu soveliaimmaksi
että kukin maksaa itse matkansa hotellin
kokoontumispaikan. Kustannus siitä on vähäpätöinen, 20 å 30 penniä.
Niitten matkustajien, matkoissa N:o 1 ja 2,
jotka eivät palaa Lontoosta 8 tai 15 p. Huhtikuuta, tulee itsensä kustantaa rautatiematka
Lontoosta Hulliin ja mynnetään heille korvaukseksi siitä 20 markan vähennys piletinhinnasta.
Höyrylaivain lähtö- ja tuloajat ovat ilmoitetut
niitten varsinaisten matkavuorojen mukaan
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sitoumuksetta mahdollisiin muutoksiin nähden, joita syystä tahi toisesta mahdollisesti
voi syntyä.
Henkilöt, jotka ennen maaliskuun 10 päivää
ovat lunastaneet itsellensä .Finlandian" jäsenkortin, saavat 5 °/o alennuksen matkojen
hinnasta.
Selvityksiä antaa ja kyselyihin vastaa kernaasti
se Finlandian virkailija, joka seuraa mukana.
Jotta osanottajille varattaisiin hyviä paikkoja
laivassa, on tilaus ja maksu ynnä tarkka
ilmoitus siitä halutaanko yksi- tai kaksivuoteinen huone Lontoossa tehtävä mahdollisimman pian eli viimeistään 29 päiväksi Maaliskuuta .Finlandian" asiamiesten kautta maaseudulla tai

„Finlandian" toimistossa
Helsingissä
Aleksanterink. 13
Puh. 49 57.

Oikeus asianhaarain aiheuttamain ohjelman
muutosten tekemiseen pidätetään.

