Visbyn kautta

Tukholmaan

Helsingissä, postileiman päivänä
S. H. T.

Ikää vaivatko väsyneitä aivojanne tuumimalla minne lähtisitte kesälomaanne
viettämään. Lähtekää esperantistien mukana Visbyhyn ja Tuhkolmaan. Varmas*
tikaan ette kadu tätä matkaanne. Lyhyt merimatka, hauska seura ja sopivan
pitkät pysähdykset kummassakin määränpäässä virkistävät Teitä varmasti
enemmän kuin kuukauden loikoilu hiekkarannalla tai maalaistalon rauhassa.
•
Elokuun alussa on luonto kauneimmillaan; hämärtyvät yöt antavat kuutamo*
romantiikallekin oikeutuksensa laivan radion säestäessä yhteistä seurustelua.
•
Matkalle lähdetään Helsingistä elokuun 1 p:nä hl. »Arandalla» klo 18
(6 i.p.). Visbyssä viivytään yksi vuorokausi, jolloin on tilaisuus nähdä Visbyn
erikoisuus: raunionäytelmä, huvitella Visbyn merikylpylöissä jaretkeillä kauem*
panakin. Tukholmaan saavutaan elokuun 4 p:nä ja viivytään siellä seuraas
vaan lauantaihin, eli siis elokuun 11 p:vään. Palatessa jää laiva Turkuun,
mistä Helsinkiin matkustaville järjestetään 25 % rautatiealennus. Helsinkiin
tullaan elokuun 12 p:nä joko päivä* tai iltajunassa.
•
Tukholmassa järjestetään niille, jotka sitä haluavat, opastusta kaupungin
nähtävyyksien katselemisessa sekä joitakin matkoja Tukholman ulkopuolelle
Sigtunaan, Saltsjöbadeniin, Upsalaan, Gripsholmaan j.n.e. Opastuksesta huo*
lehtii näyttelijä Ossi Korhonen tunnetulla taidolla. Rautatiematkoihin näh*
den on huomattava, että Ruotsissakin saadaan jonkinlainen alennus, vaikka

sen suuruutta ei vielä ole lopullisesti määrätty. Edellämainituista matkoista
voi kukin valita sen, mikä eniten kiinnostaa.
• Matkan kestäessä
saavat kaikki matkustajat asua laivassa, samoin Visbyssä
ja Tukholmassa oltaessa. Laivalla saavat matkustajat vapaasti oleskella kai«

kiila kansilla ja salongeissa luokasta riippumatta.
•
Matkalippujen hinnat ovat: I lk. 750:
II lk. 650:
ja 111 lk. 475:
Hintaan sisältyy siis matka Helsinki—Visby—Tukholma—Turku ja asunto,
mutta ei ruokaa, jota kyllä on saatavana laivalla eri maksusta. Evästä voi
myös varata mukaansakin. Matkakortin hankkii jokainen itse. Sen saa
poliisiviranomaiselta ja maksaa se 8:
Matkakorttiin ei tarvita valokuvaa.
•
Matkalle olisi ilmoittauduttava mikäli mahdollista ennen toukok. 15 p:vää.
Ilmoittauduttaessa maksetaan etumaksuna lipun hinnasta 150:—. Rahalähe*
tykset pyydetään osoittamaan prokuristi Helmi Koivuniemelle, os. Helsinki,
Temppelikatu 17.
•
Lähempiä tietoja saa Seuramatkatoimistosta, os. Helsinki, Ratakatu 2, tai
suoraan Finna Turismon toimistosta, os. Helsinki. Siltavuorenkatu 4A. 16.
puhelin 29 818 klo 8-9 ja 17-18.
mukaan, vietätte hauskan loman ja palaatte työhönne takaisin
• Lähtekää
virkistyneenä ja elämyksistä rikkaana.
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