
LYHYITÄ OHJEITA
GÖTEPORIIN MATKUSTAVILLE

LAIVAT LÄHTEVÄT:
Helsingistä Tukholmaan joka sunnuntai ja keskiviikko kello 10 a.p,
Turusta Tukholmaan joka tiistai, torstai ja lauantai kello 11,45 i.p.

LAIVAT SAAPUVAT:
Helsingistä Tukholmaan joka maanantai ja torstai noin kello g a.p.
Turusta Tukholmaan joka keskiviikko, perjantai ja sunnuntai noin kello

3 i.p.; kesäk. I p:stä noin kello n a.p.

TUKHOLMA.

Suomesta tulevqin matkustajain vastaanottotoimisto
sijaitsee Skeppsbron 12—I4:ssä (Hotel Reisen), viistoon Suomen-laivojen lai-
turista.

Toimisto antaa maksuttomasti neuvoja erihintaisista, miten kulloinkin halu-
taan; huoneista ja ruokailupaikoista sekä ohjaa ja neuvoo kaupungin nähtä-
vyyksien tuntemiseen, suunnittelee retkeilyohjelmia kaupungin ulkopuolelle j.n.e.
Huom. ! Suomenkielentaitoinen henkilökunta.

ASUNNON

saavat toimiston välityksellä Tukholmassa sekä yksityiset matkailijat että
ryhmät:

l) 'joko (vähäisin vaatimuksin esiintyvät) kouluhuoneista taikka niihin ver-
rattavista huoneustoista (io—15 henkilöä samassa salissa) hintaan 1 :io—l:2S
kr. vuorokaudelta; näin majoitettuina saavat vieraat käytettäväkseen vuoteen,
tuolin ja vaatenaulakon; kutakin huonetta varten on oma eriö;

2) tahi (ylellisyysvaatimuksien ollessa suurempia) hotelleista ja täysihoi-
toloista.

ATERIOIDA
voipi toimistosta saatavia ruokailulippuja käyttäen seuraaviin hintoihin (ra-
vintoloissa) :

aamiainen, johon kuuluu leipää ja voita, kauranryynipuuroa, muna ja kah-
via kr. 0:75

aamiainen eli puolipäivällinen, voilcipäpöytä, leipää ja lämminruoka valin-
nan mukaan ... . r kr. i:—

päivällinen (2 ruokalajia.:
1) lientä sekä kalaa tai lihaa alkaen kr. 1:— ylöspäin aina 2:— a 2:25

2) yleinen voileipäpöytä ja 2 ruokalajia kr. 2:25 å2 75
päivällinen (3 ruokalajia):

lientä, lihaa tai kalaa ja jälkiruokaa kr. 2 -.2$ å 3:75

JUNAT LÄHTEVÄT TUKHOLMAN KESKUSASEMALTA
Göteporiin: kello 12:30 ja 9:15 i.p.; kesäk. 1 p:stä kello 12:35 Ja 9 :2° i-P-
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GÖTAN KANAVA-YHTIÖN LAIVAT LÄHTEVÄT

GÖTEPORI.
Merkillepantavaa näyttelykapunkiin saavuttaessa.

MAJOITUSTOIMISTON OSOITTEET

yi\-2>iiy 1111,11 iiuuiiv- " ~

dubletti „
13:—a 14:-

kaikki vuorokaudelta.
b. näyttelyviranomaisten valvonnan alaiset hotellit:

1) Riemujuhlahotelli: yksit, huone alkaen kr. 10:—, dubletti 15:— vk.
2) Hotell Solgården ,

10:— ..
l5 ■— ~

Tukholmasta (Riddarholmen) kesäkuusta alkaen joka sunnuntai, tiistai, keski-
viikko, perjantai ja lauantai kello 10 ap.; toukokuussa ja syyskuussa samoina
päivinä, paitsi lauantaisin.

Junat saapuvat Göteporiin: kello 7,34 a.p. ja 9,20 i.p.
Götan Kanava-yhtiön laivat saapuvat Göteporiin: kesäkuusta alkaen joka

tiistai, perjantai, sunnuntai ja maanantai kello 6 i.p. sekä torstaisin kello 10,30
i.p.; toukokuussa ja syyskuussa samoina päivinä, paitsi ei maanantaisin.

Sekä laivalla että junalla kaupunkiin saapuvat yksityiset matkailijat ohja-
taan lähimpään majoitustoimistoon, jossa on kielitaitoista henkilökuntaa varalla.
Jos matkailijat majoituksen lisäksi haluavat muita tietoja, neuvotaan heidät
vastaanottotohnistoon, jonka ainoa toimipaikka on Götaplatsilla lähellä näytte-
lyn pääsisäänkäytävää. Sieltä voidaan joko heti saada taikka varata tulkkeja.
Milloin asunto on etukäteen tilattu, on tietenkin asiasta oltu kirjeenvaihdossa
majoitustoimiston kanssa. Kysymyksen ollessa suuremmista matkailijaryhmistä
on kirjeellisesti ilmoitettava, halutaanko tulkkia asemalle junan saapumisajaksi.
Varmuuden vuoksi on vielä ennen matkallelähtöä suoraan kirjoitettava vas-
taanottotoimistolle ja ilmoitettava, minä päivänä ja miten matkailijat saapuvat
sekä toivovatko he asemalle suomeapuhuvaa tulkkia. Varsinaiseen oppaaseen
(joka samalla on tulkkina) turvauduttaessa on suoritettava erikoinen maksu.

ovat: pääkonttori: Götaplats, puhelin: ..Inkvarteringsbyrån".
sivukonttorit: 1) valtion rautatieasemilla; 2) Bcrgslagernien rautateillä

— puhelin kummassakin tapauksessa: ..Inkvarteringsbyrån".

ASUNTOJA
on majoitustoimiston välityksellä saatavissa:

i) joko (vähäisin vaatimuksin esiintyville) kouluhuoneista y.m.s., joissa
kesäkuusta alkaen on näyttelyyieraille varattu noin 6,000 vuodesijaa. Ne on
etupäässä tarkoitettu suuremmissa ryhmissä matkustaville, jotka haluavat_ hal-
van yösijan, mutta voidaan niihin sijoittaa myöskin yksityisiä matkailijoita,
mikäli tila sallii; hinta on kr. 1:50 å 2:— vuoteelta ja yöstä. Tilojen luku
huoneessa vaihtelee 10 ja 20 välillä, mutta saattaa suurissa voimistelusaleissa
nousta 6o:aan. Maritime nimisessä hotellissa — katso alempana — on saleja,
joihin mathtuu noin 150 vuodepaikkaa; hinta kr. 1:50 ylöspäin.

2) tahi (ylellisyysvaatimuksien ollessa suurempia) a) yksityisasunnoista,
b) näyttelyviranomaisten valvonnan alaisista hotelleista ja c) muista hotelleista,

a. yksityisasuntoja on saatavissa seuraaviin hintoihin:
yksityinen huone, yksinkertainen, mukavuuksitta ....kr. s :5O
dubletti „ .» 9:—

yksityinen huone, parempi 8:50
dubletti II:~\
yksityinen huone kylpyhuoneineen .. I0: 5O
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3) Hotell Maritime (~Uiva hotelli"): hyttipaikat 2 — 4— 6 hengelle
alkaen kr. 3:50 vuoteelta ja yöstä sekä joukkomajoitusta: hinta 1:50
ylöspäin (katso ylempänä).

4) Hotell Chalmers: yksityinen huone 6:— a 7:— kr. vuorokaudelta.
c. Muut hotellit:

Täsmällisiä tietoja muiden hotellien hinnoista ei voida antaa, mutta
tullee huoneita niissä olemaan saatavissa alkaen kr. 8:—■ yksityisestä
huoneesta ja kr. 13 dubletista.

HUONETILAUKSET.

Huoneita tilattaessa on sekä yksityisten matkailijain että ryhmien, joiden
majoitus ei tapahdu Suomen Matkatoimiston (Pohj. Esplanaadinkadun io.:ssä,
Helsingissä) välityksellä, kirjoitettava suoraan: Inkvarteringsbyrån, Göteborg.
Tällöin on huomattava: 1) että tilauksen täytyy tapahtua hyvissä ajoin ennen
matkallelähtöä; 2) että tilausta tehtäessä on ilmoitettava, mitä matkailija
suunnilleen haluaa maksaa, sekä 3) että matkailija saavuttuaan Göteporiin —■ja ennenkun ottaa asunnon haltuunsa — suorittaa asunnon hinnan etukäteen
käteisrahassa majoitustoimistoon, Götaplats, Göteporissa.

RUOKAILU.
Mitä itse näyttelyalueeseen tulee on siellä useita ravintoloita, sekä suurem-

pia että pienempiä, kahviloita, konditorioita j.n.e. Kaikissa niissä tarjoillaan
sekä puolipäivällistä ja päivällistä että illallista sangen kohtuullisiin hintoihin.
Näyttelyn 'pääravintolassa esim. ovat hinnat:

puolipäivällinen kr. i :7S
päivällinen „ 3:— (3 ruokalajia)
illallinen „ 2:5<5

Lopuksi tarjoillaan voileipäpöytiä alkaen kr. 0:75.
Kaupungissa on useita erilaatuisia ravintoloita ja kahviloita, joissa hinnat

suuresti vaihtelevat, samalla kuin ne voivat tyydyttää mitä erilaisimpia vaati-
muksia. Vastaanottotoimisto mielellään antaa niistä neuvoja ja ohjeita yleisölle.

H U O M.!

Kaikki tähän matkaoppaaseen otetut huoneiden ja ateriain hinnat ovat las-
ketut ilman juomarahoja ja lisätarjoilua.

RIEMUJUHLANÄYTTELY
on avoinna toukokuun 8 p:stä syyskuun 30 p:ään 1923. Koko tämän ajan
avoinna oleva näyttely käsittää seuraavat pääryhmät: HISTORIALLINEN
NÄYTTELY, KUNNALLINEN NÄYTTELY, POHJOISMAINEN TAIDE-
NÄYTTELY, ULKOMAANRUOTSALAISTEN NÄYTTELY, RUOTSIN
KÄSITYÖ- JA TAIDETEOLLISUUSNÄYTTELY sekä RUOTSIN VIEN-
TINÄYTTELY.

Lisäksi järjestetään seuraavat erikoisnäyttelyt: KANSAINVÄLINEN
AUTOMOBIILINÄYTTELY (toukok. 9 — kesäk. 12 p :inä); MAANVIL-
JELYSNÄYTTELY (kesäk. 19—24 p:inä); KANSAINVÄLINEN ILMAI-
LULIIKBNNENÄYTTELY (heinäk. 20—elok. 12 p :inä) ; KANSAINVÄLI-
NEN KAUPUNKIRAKENNUSNÄYTTELY (heinäk. 27—elok. 12 p:inä);
RUOTSALAISET MESSUT (elok. 20—26 p:inä); s:s POHJOISMAINEN
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PUUTARHANÄYTTELY (syysk. 14—23 p :inä) ; sekä RUOTSIN URHEI-
LUKISAT (heinäk. I—ls1 —15 p:nä), jota paitsi on erikoiskilpailuja verkkopalloi-
lussa, moottoriurheilussa y.m. toukokuun 9 p :stä alkaen.

PÄÄSYLIPPUJEN HINNAT.
Lippuja näyttelyalueelle ynnä kisakentälle lyhyemmäksi tai pitemmäksi ajaksi

on saatavissa seuraaviin hintoihin:
Pääsylippu yhtä käyntiä varten ..■ kr. 2:—
Pääsykortti 4 päiväksi

„ 6:—
8 „ „ nx—<

14 „ „ IS:—
Erikoisnäyttelyihin kannetaan erityinen maksu.
Huom.! Kun useampia päivinä voimassa, olevat pääsykortit, jotka oikutta-

vat vapaaseen kulkuun koko voimassaoloajan, ovat henkilökohtaiset ja varus-
tetaan omistajan valokuvalla, kehoitetaan matkailijoita tätä varten hankkimaan
passivalokuva. ■■ :

JUNAT LÄHTEVÄT GÖTEPORISTA TUKHOLMAAN:
toukokuussa kello 11.35 a.p. ja kello 10 i.p.; kesäk. I p:stä kello 12.30 i.p. ja
kello 10 i.p.

GÖTAN KANAVA-YHTIÖN LAIVAT LÄHTEVÄT GÖTEPORISTA
TUKHOLMAAN:

kesäkuusta alkaen joka sunnuntai, tiistai, keskiviikko, perjantai ja lailantai kello
10 a.p.; toukokuussa ja syyskuussa samoin, paitsi lauantaisin.

LAIVAT LÄHTEVÄT TUKHOLMASTA HELSINKIIN:
joka sunnuntai ja keskiviikko kello 7 i.p.

LAIVAT LÄHTEVÄT TUKHOLMASTA TURKUUN :

joka tiistai, torstai ja lauantai kello 7 i.p.; kesäkuun 1 p:stä kello 8 i.p.

PASSILEIMAUS

on maksuton neljäntoista päivän oleskelua varten Ruotsissa.

PAIKKATILAUKSET.
Sekä makuupaikkoja yöjuniin että istumapaikkoja päivä- ja yöjuniin voidaan

varata Suomen Matkatoimiston välityksellä, Pohj. Esplanaadinkatu 19, Helsinki.

Helsinki, Suomal. Kirjall. Seuran Kirjapainon Oy.


