
Reseplan

Billig sällskapsresa till Köpenhamn via
Visby och Bornholm 17—26 juli 1937.

Skolresebyråns avdelning för sällskapsresor
anordnar den 17—26 juli, om ett tillräckligt an-
tal deltagare anmäla sig-, en billig sällskapsresa
till Visby, Bornholm och Köpenhamn. Färden
kommer att företagas med exkursionsfartyget
Aranda, vilket tidigare många gånger anlitats
för dylika resor och vilket även inretts med sär-
skild hänsyn till detta.För att göra det så bek-
vämt som möjligt för passagerarena medtagas
endast ett begränsat antal deltagare.

Lördag 17/7. Avresa från Helsingfors kl. 9.00.

Söndag 18/7. Ankomst till Visby. Uppehåll 4
timmar varunder deltagarena ha
utmärkt tillfälle att stifta bekant-
skap med den vackra gamla sta-
den och dess många sevärdheter.

Måndag 19/7. Ankomst till Rönne (Bornholm)
kl. 12,00. Uppehåll ända till kl.
21,00. Tillfälle till bad, exkursio-
ner till olika delar av ön m.m.

Tisdag 20/7. Ankomst till Köpenhamn kl. 6.

Lördag 24/4. Avresa från Köpenhamn kl. 16.

Måndag 26/7.
,

Ankomst till Åbo kl. 16.



Program

Kostnader,
Biljettprisen äro särdeles låga:

under resan.

I klass a/ i hytt för 2 personer Fmk. 1,400: —

b/„ „ „ 3 ~ „ 1,200:-
II klass, hytter för 8-10 personer „ 950: —

111 klass, Logement „ 650: —650: -

I dess pris ingå endast resorna samt logi om-
bord under hela uppehållet i Köpenhamn.

För mat under sjöresorna tillkommer Fmk
270: — per person. I detta pris ingår alla mål-
tider under resan Helsingfors —Köpenhamn och
Köpenhamn —Abo, men icke under själva uppe-
hållet i Köpenhamn.

Under uppehållet i Köpenhamn anordnas ett
fullständigt program. De som deltaga i detta
komma att under sakkunniga ciceroners ledning
bese den stora stadens förnämsta sevärdheter
såsom Rådhuset, Thorvaldsens Museum och de
storartade samlingarna i Glyptoteket, Vor Frue
Kirke, Kungliga Slottet och Rosenborg Slott,
den stora Zoologisk Have och Köpenhamns
världsberömda Tivoli med alla dess attraktioner
m.m. Priset för hela detta program jämte alla
måltider i Köpenhamn (3 per dag) är Fmk
330: —.

Därjämte anordnas en tur i turistbil längs den
s.k. danska Rivieran till Nordsjälland med besök
i Helsingör och Kronborg Slott, Fredensborg och
Frederiksborg Slott. Priset för denna tur ink-
lusive lunch är Fmk. 90: —.



Resekort,

Anmälan.

Tiden för anmälan utgår den 15 juni.

Under uppehållet på Bornholm, åter, an-
ordnas tvenne rundturer. Den första företages
med tåg ända till Sandvig, klipporna vid Hel-
ligdomen och Hammershus slott. Pris per del-
tagare inklusive förmiddagskaffe Fmk 50: —.
Den andra turen ägnas främst Rönne med om-
nejd, däribland fiskrökeriet och keramikfabriken,
samt en kort biltur till badstranden vid Villa
Nova. Pris inklusive förmiddagskaffe Fmk 35: —

Under uppehållet i Visby, åter, anordnas en
rundvandring i staden med besök vid de för-
nämsta sevärdheterna och ruinerna. Priset för
denna tur jämte entréer är Fmk 20: —.

Deltagandet i programmet är frivilligt och
kunna de som så önska deltaga endast i själva
resan och för övrigt själv sköta om sina måltider
od. Dock böra alla i god tid före avresan med-
dela vad de önska deltaga i.

Envar deltagare bör själv anskaffa erforderligt
Resekort, vilket erhålles genom hemortens polis-
myndighet.

Vid anmälan bör tydligt och klart uppgivas
fullständigt namn och adress samt telefon om så-
dan finnes, titel eller yrke, reseklass på båten
samt huruvida deltagaren önskar vara med om
programmen på de olika orterna eller ej. Samtidigt
inbetalas Fmk 100: — och återstoden erlägges
senast 10 dagar före avresan. —- Anmälningarna
beaktas i den ordning de inkomma, varför det
är skäl att icke dröja till de sista dagarna.
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SKOLRESEBYRAN
Avd. för sällskapsresor

Helsingfors

Anmälningar emottaga och närmare upplys-
ningar lämna:

Skolresebyrån
Bangatan 2 - Tel. 27 268 & 27 285

Tammerfors: Läraren Toivo Saarentaus
Pyynikintori 4 - Tel. 48 71

Viborg: Resebyrån på järnvägsstatio-

Åbo: Fil. mag. E. Melakoski
Auragatan 22 - Tel. 28 46


