E simplu sa calatoresti...

City-Break la HELSINKI (Finlanda)
Desi este cea mai nordica capitala dintre statele membre ale Uniunii Europene, mixul
cultural este mult mai pregnant la Helsinki decat in orice alta capitala nordica si aceasta
datorita apropierii de Stockholm, Suedia (cca. 400 km), de Sankt Petersburg, Rusia (cca. 300
km) si de Tallinn, capitala Estoniei (cca. 80 km).

Helsinki este o destinatie turistica ideala pentru un sfarsit de saptamana deoarece in
doar 3 zile aveti timp suficient sa vizitati orasul, dar si sa realizati o excursie in imprejurimi,
fie spre Talinn, Estonia, fie spre Turku, mandria Finlandei in materie de istorie.
Fiind un oras destul de mic, nu trebuie sa va planificati zile in sir calatoria la Helsinki,
insa trebuie sa tineti seama de cateva lucruri pe care nu trebuie sa le ratati:
•

mancarea consistenta si somonul delicios al nordicilor;

•

nordicii nu sunt pesoane asa deschise, astfel ca daca gasiti vreun eveniment interactiv
unde sa puteti cunoaste localnici, nu ratati ocazia;

•

orasul nu are decat maxim 600.000 de locuitori, astfel ca o vizita la Helsinki nu se
poate numi completa fara o vizita pe insulele din jur.

Scurta istorie a orasului
Helsinki a fost fondat in anul 1550 de catre regele suedez Gustav Vasa pentru a concura cu
Tallinn (Estonia) pentru comertul pe Marea Baltica. In 1748 suedezii au inceput sa
construiasca fortareata maritima Suomenlinna pentru a reprezenta un mijloc de aparare
impotriva amenintarii care venea din Rusia.
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Ca rezultat al razboiului dintre Rusia si Suedia, Finlanda devine o regiune autonoma si isi
stabileste capitala la Helsinki incepand cu anul 1812. Finlanda devine o natiune independenta
in 1917 si se zbate cu greu sa treaca de ororile primului razboi mondial. In 1952 la Helsinki se
desfasoara Olimpiada de Vara, fapt ce ii aduce orasului o notorietate crescuta pe plan
international. In 1995 Finlanda devine membru UE, in anul 2000 Helsinki a fost desemnat
“Capitala Culturala a Europei”, iar in 2012 Helsinki va fi “Capitala Mondiala a Designului”.
Orasul are o populatie de 585.000 de persoane pe o suprafata de 716 km patrati. Temperatura
media anuala este 7,6 grade Celsius, luna cea mai calduroasa este Iulie (cu o medie de 17,4
grade Celsius), iar cea mai racoroasa luna este Februarie (cu o medie de 0,2 grade Celsius).
Informatii utile:
•

Gasesti un Centru de Informare Turistica chiar in aeroportul din Helsinki, la terminalul
2, la “Arrivals 2A”.

•

Centrul de Informare turistica principal se afla in piata centrala (Market Square), la
parterul unei cladiri aflata in diagonala cu portul (Str. Pohjoisesplanadi Nr.19). Aici
gasesti pliante, harta gratuita a orasului, persoane care iti pot oferi informatii turistice,
dar si birou de rezervari turistice, bilete si abonamente de cumparat pentru transportul
in comun.

•

In Finlanda se folosesc euro. Daca ai nevoie de schimb valutar trebuie sa cauti
magazinele galbene cu inscriptia FOREX (gasesti la Gara Centrala, pe strada
Pohjoisesplanadi aproape de Biroul de Informare Turistica de langa Market Square sau
la centrul comercial Itakeskus).

•

Pentru depozitarea bagajelor de mana exista birouri la Kamppi Center, aproape de
Gara Centrala.

•

Helsinki Card: Pentru cei care prefera sa foloseasca mijloacele de transport in comun
si sa viziteze multe muzee, Helsinki Card este alegerea perfecta. Acest card ofera
intrare gratuita si audio-guide la peste 50 de muzee, transport gratuit prin oras, dar si
reduceri la magazinele partenere, restaurante sau tururi pentru turisti. Cardul poate fi
cumparat de la hoteluri, de la centrele de informare turistica sau din aeroport si costa
35 de euro pentru 24 de ore, 45 de euro pentru 48 de ore si 55 de euro pentru 72 de
ore. Helsinki Card poate fi cumparat online cu 3 euro reducere.
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Moneda: euro
Telefon birou de turism:
0035.89.3101.3300
Apel de urgenta: 112

In ce perioada a anului merita vizitat Helsinki?
Ca in orice capitala din nordul Europei, primavara-tarzie si vara sunt perioadele ideale pentru
a le vizita (Mai - August). Daca mergeti in plin sezon, vei avea surpriza sa constatati ca
intunericul se lasa asteptat si ca ora de amurg bate spre ora 24.00.
Totusi, nu trebuie sa uitam ca Finlanda este tara lui Mos Craciun, asa ca daca ajungeti la
Helsinki in iarna, pregatiti-va pentru ger din plin si lumina putina.
Preturi:
Helsinki nu este un oras ieftin, asa cum niciun oras din Europa de Nord nu este ieftin. Exista
insa variante pentru calatorii low-cost (cazare la hosteluri, bilete la transport cu autocarul
achizitionate de pe internet cu mult timp inainte, etc.). Exemple de preturi din Helsinki:
 Bilet de tramvai: 2,5 euro o calatorie
 Abonament transport 24 ore (include si ferry spre insula Suomenlinna): 7 euro
 Bilet de tren Helsinki-Turku: 29,6 euro/persoana (se poate plati cu card)
Transfer aeroport-oras-aeroport
Autobuzele albe Finnair City Bus pleaca din aeroport de la Terminalul 2, Platforma 10 si
Terminalul 1, Platforma 1 la fiecare 20 de minute (toata ziua, mai putin intervalul orar 01.1005.45). Calatoria pana in centrul orasului costa 6,2 euro si dureaza 30 de minute. Din centrul
orasului autobuzul pleaca de la Gara Centrala si opreste la Hesperia Park in drumul catre
aeroport.
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Excursii optionale in Helsinki:
 Mini-croaziera cu vaporasul de 1,5 ore pe canale. Excursia ajunge la Helsinki Zoo,
fortareata Suomenlinna, insula Korkeasaari si canalul Degero. Vaporasul trece si pe
langa flota de spargatoare de gheata. Pretul este 20 de euro pentru adulti, 10 euro
pentru copii, iar un bilet pentru o familie este 45 de euro. Plecarea este din piata
centrala, Market Square. Aceeasi companie ofera vara si alte mini-croaziere: de la ora
18.30 Cruise&Dinner (18 euro+29 euro) sau de la ora 21.00 Jazz Cruise (2 ore, 33
euro/persoana). Mai multe detalii pe www.stromma.fi. O alta companie care
efectueaza croaziere in jurul insulelor este Royal Line, iar mai multe informatii puteti
afla de la standul lor din Market Square.
 Hop On - Hop Off, Helsinki vazut din autobuz: sunt 2 rute prin oras (galben si verde).
Un bilet valabil 24 de ore costa 25 de euro pentru adulti si 10 euro pentru copii.
Autobuzele circula pe timpul verii intre orele 10-16.

Economiseste banii!
Sfatul nostru este sa luati la picior
orasul. Helsinki nu este un oras mare si
nu are rost sa platiti pentru un
abonament de o zi la transportul in
comun, sau, cu atat mai mult, pentru
autobuze de tip Hop On, Hop Off.

De unde afli informatii - Oficiile de Informare Turistica:
 Aeroport: veti gasi indicatoare spre ghiseu;
 In interiorul Garii: aproape de ghiseele de bilete;
 Biroul Central de langa Piata Senatului;
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De vazut:

•

Catedrala ortodoxa Uspenski a fost terminata in anul 1868 si este cea mai mare
catedrala ortodoxa din vestul Europei. Catedrala are 14 cupole aurite si este construita
in stil bizantin.

•

Catedrala luterana Tuomiokirkko este cel mai fotografiat monument din Helsinki.
Recunoscuta pentru albul imaculat si pentru orga din interior (spectacole la orga se
desfasoara zilnic intre orele 11.50-12.20, gratuit), catedrala este principalul monument
din Piata Senatului si martora a zeci de evenimente care se desfasoara anual in piata.

•

Biserica Temppeliaukio este un monument unic, construit in granit sub nivelul
solului.
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•

Gradina Zoologica din Helsinki (una dintre cele mai vechi din lume), Muzeul de
Istorie Naturala, Sea Life Helsinki, fortareata de la Suomenlinna.

Ce nu trebuie sa ratezi?
O plimbare pe faleza si prin portul de iahturi

Piata in aer liber din port si pietele acoperite
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Muzee in Helsinki
Daca ajungeti in perioada de iarna in Helsinki, cand orasul pare mult mai putin prietenos
decat vara, nu trebuie sa va ingrijorati. Helsinki are foarte multe atractii acoperite care pot fi
“gustate” si pe vreme neprielnica. Muzeele orasului, spre exemplu, sunt foarte diverse,
interactive si construite cu inteligenta.
Pentru informatii despre istoria Finlandei cel mai potrivit loc este Kansallismuseo, Muzeul
National al Finlandei. Muzeul este situat pe bulevardul Mannerheim si il veti recunoaste
dupa aspectul de biserica medievala.
Pentru ca nordicii sunt recunoscuti pentru simtul lor estetic si talentul la tot ceea ce inseamna
arte vizuale nu trebuie ratate muzeele inchinate artei. Fie ca vorbim despre arta finlandeza a
secolelor 18, 19 si 20, prezentata in detaliu la Ateneum (Kaivokatu, nr. 2), fie ca vorbim
despre arta contemporana celebrata in Muzeul de Arta Contemporana Kiasma
(Mannerheimianaukio, nr. 2) in Helsinki ai ce vedea. Arta vizuala in toate formele ei isi
gaseste locul aici, de la picturi si sculpturi ale unor artisti contemporani la instalatii si media.
In completare, puteti alege o vizita la Muzeul Design-ului (Korkeavuorenkatu, nr. 23) unde
veti intelege mai bine liniile, culorile si formele specifice designului nordic.
Pentru a incheia periplul prin lumea artei, poti incerca o vizita la Kaapelitehdas, o fosta
fabrica de cabluri si fabrica Nokia pana prin anii ’80, unde in prezent este amenajat un centru
cultural, cu multe expozitii, galerii de arta, cafenele, un muzeu de fotografie si unul al artei
teatrale. Aici ajungeti cu tramvaiul 8 sau cu metroul, pana la statia Ruoholahti.
Somonul cu legume si fructele de mare prospete
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Carnea de ren

Prajitura Kareliana, cu orez

Bucataria finlandeza: clima deloc blanda a finlandezilor si lipsa
produselor proaspete o buna perioada din an se vede si in alimentatie:
ᴥ Peste si fructe de mare se gasesc din plin, fructe de padure de tot felul,
carne conservata, branzeturi. Somonul gatit la cuptor, cu garnitura de
legume la abur este un meniu pe nu vreti sa il ratati in Helsinki.
ᴥ Mancarurile sunt consistente chiar si in timpul verii. Carnea de ren este
destul se scumpa si se gaseste conservata si semi-uscata. Se taie marunt si
se aseaza pentru garnituri sau supe.
Branza Leipäjuusto cu dulceata de mur pitic (cloudberries)
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Circuit de doua zile prin Helsinki
Ziua 1: orasul Helsinki
Daca nu ai decat doua zile pentru acest oras nu trebuie sa intri in panica. Ai timp sa vezi
obiectivele turistice importante si sa te bucuri de bunatatile locului.
Atentie: Daca aveti doar zile de weekend la dispozitie, trebuie sa va planificati traseul
astfel incat sa reusiti sa intrati la obiectivele turistice cu program scurt.
Cel mai bine este sa va incepeti traseul din zona garii (inclusiv autobuzele de la aeroport au
statie finala aici). Mergeti pe strada Kaisaniemenkatu si apoi pe Unioninkatu, spre dreapta, si
prima oprire va fi impozanta Tuomiokirkko, care dincolo de importanta sa religioasa a
devenit in timp si un simbol al orasului. Aceasta catedrala Luterana a fost finalizata in anul
1852, arhitectul sau murind inainte de a fi finalizata (ca si in cazul Sagrada Familia din
Barcelona). Catedrala se inalta deasupra Pietei Senatului, un loc de intalnire al locuitorilor
orasului, dar si de spectacole si reprezentari artistice.
Fanfara in Piata Senatului

Tuomiokirkko: Ajungeti la orele pranzului (11.50-12.20) pentru a asista la un concert
gratuit de orga.
Traversand Piata Senatului si coborand spre port pe Unionkatu, veti ajunge intr-o noua
piateta, punctul de intrare in parcul Esplanade, dar si spre faleza. Daca vrei sa iei o pauza, te
poti relaxa la una dintre cafenelele din parc, iar daca nu, poti intra in Centrul de Informare
Turistica pentru detalii despre Helsinki.
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Intrebari utile la Centrul de Informare Turistica:
 Terminalul de plecare pentru Suomenlinna;
 Terminalul de plecare spre Talinn (sau alte destinatii);
 Evenimente prin oras;
 Transport in comun recomandat/mai ieftin;
 Programul principalelor obiective turistice (pentru a te asigura ca le prinzi deschise);
Te poti indrepta apoi spre faleza, unde vei ajunge direct in inima pietei in aer liber
Kauppatori (deschisa pana pe la ora 14.00). Aici te poti delecta cu fructe de mare proaspete,
dar iti poti cumpara si primele suveniruri handmade. In partea dreapta a ta, vei vedea in
apropiere cladirea Pietei Vechi a orasului, unde poti poposi pentru o supa de ren sau o salata
de creveti. Dincolo de aceasta piata se gaseste terminalul pentru plecari spre Sankt Petersburg
si Talinn.
Delicatese in Piata Veche a orasului

Intorcandu-te spre Kauppatori, vei vedea in departare cele doua simboluri ale orasului,
catedrala Luterana, Tuomiokirkko si catedrala Ortodoxa, Uspenski. Catedrala Uspenski,
finalizata in anul 1868 si construita intr-un stil Bizantin, cu domuri specifice bisericilor
rusesti, situata pe insula Katajanokka, aminteste de suveranitatea rusa asupra Finlandei din
secolul 19. Colina pe care este asezata (in mod simbolic la aproximativ aceeasi inaltime ca si
Tuomiokirkko) este locul ideal pentru un picnic datorita privelistii asupra portului si falezei.
Mergand de-a lungul portului, cu cladirile sale din caramide rosie, si urmand cursul raului va
indreptati spre o alta piata acoperita, Hakaniemi Kauppahalli, mult mai putin turistica si cu
produse mai variate decat piata acoperita din port.

10

E simplu sa calatoresti...
De aici te poti intoarce din nou spre Gara, pentru a face o plimbare prin inima orasului si pe
celebrul bulevard Mannerheim (il vei recunoaste dupa statuia ecvestra a generalului
Mannerheim). Punctul final al plimbarii este cladirea Muzeului National al Finlandei (pe
care poti intra sa il vizitezi) sau iti poti continua drumul pe stradutele din spatele muzeului,
spre faimoasa biserica sapata in piatra, Temppeliaukkio. Ca sa scapi de grupurile de turisti
asiatici si rusi si ca sa poti admira in voie bizara constructie poti urca la etajul bisericii pentru
o panorama asupra intregului interior al cladirii.

Ziua 2: fortareata de pe insula Suomenlinna ( www.suomenlinna.fi )
Pentru ziua 2 in Helsinki poti sa iti propui o “evadare” in fortareata de pe insula
Suomenlinna.

Biletul pentru Suomenlinna costa 2,5 euro/segment asa ca pentru ziua in care ati hotarat sa
ajungeti pe insula poate fi mai avantajos sa cumparati un abonament de o zi de 7 euro
(abonamentele sunt disponibile la Centrele de Informare Turistica). Acesta este valabil 24 de
ore din momentul validarii. Nu uitati sa validati biletul inainte de urcarea pe vas. Daca nu stati
foarte bine la capitolul conditie fizica, puteti lua o linie privata un pic mai scumpa, care are
insa avantajul de a opri in mai multe locuri pe insula, nu doar la cheiul principal.
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La sosirea pe insula, la 20 metri in stanga locului de andocare a vasului, exista un birou de
informatii turistice de unde puteti obtine o harta gratuita a insulei si informatii referitoare la
evenimentele care se desfasoara in interiorul fortaretei. Exista si numeroase cafenele, precum
si standuri care vand inghetata (2-3 euro) sau apa plata (2 euro/0,5 litri). Un tur complet al
insulei, respectand traseul de pe harta pe care o primiti la Centrul de Informare Turistica,
dureaza minim 3 ore. Pentru amatorii de baie in Marea Baltica, pe insula exista si o mica
plaja.

Daca vreti mai mult decat o simpla plimbare, puteti incerca si muzeele de pe insula, pentru
care veti plati o taxa de intrare. Un muzeu foarte interesant este cel al Papusilor.
Fortareata pare sa fie un oras uitat in timp. Casele sunt putin animate, cafenelele sunt discrete
si cazarmele militare, care inca mai exista, nu stanjenesc nu nimic turistii. Fortareata a fost
construita in 1748 de catre suedezi pentru a contracara un eventual atac al rusilor, pe vremea
cand teritoriul Finlandei de astazi apartinea suedezilor. Orasul-fortareata dupa numele sau
suedez Sveaborg (fortareata suedeza) a fost insa atacat si preluat de rusi in 1808. A servit
drept inchisoare pentru prizonierii comunisti pana ce Finlanda si-a castigat independenta. In
prezent, toata insula este monument UNESCO.
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Cum ajungeti la Helsinki?
Marele avantaj in a alege ca destinatie de weekend-break Helsinki-ul este ca din Bucuresti
exista zbor direct, cu Finnair. Pe website-ul Paravion.ro poti cumpara biletele de avion catre
Helsinki si iti poti cauta si cazare dupa bugetul pe care l-ai programat.
Pretul unui bilet de avion dus-intors este in jur de 200-250 euro / persoana, si poate varia in
functie de perioada pentru care il cumperi.
Zborul Finnair din Bucuresti decoleaza seara la ora 19.45 in timpul saptamanii, astfel ca poti
alege zborul de Joi seara Bucuresti-Helsinki si retur Luni seara.
Cazare in Helsinki
Daca zburati cu Finnair, cursa ajunge seara in Helsinki. O optiune de cazare ar fi chiar langa
aeroport la Hotelul Best Western Airport Hotel Pilotti. Hotelul pune la dispozitia turistilor
transport gratuit de la aeroport din 30 in 30 de minute, in intervalul orar 17.00-02.00 (de la
terminalul 1, platforma 9 sau de la terminalul 2, platforma 11). Pretul pentru o noapte de
cazare poate ajunge insa destul de mare, pe perioada verii putand costa si 130 euro/noapte
(include si internet wi-fi), insa un pret destul de mare pentru conditiile oferite.
O varianta mai buna poate fi hotelul Eurohostel, aflat aproape de centrul orasului, pe strada
Linnankatu nr.9 (telefon: 0035.896.220.470; e-mail: eurohostel@eurohostel.fi). Pretul pentru
o camera dubla pe perioada verii este 60 euro/noapte, fara mic dejun. Internetul wi-fi se
plateste separat, costa 5 euro si primiti un cod de acces valabil 24 de ore.
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Pentru cazare in Helsinki verificati site-ul Paravion.ro sau rezervati telefonic la
004.0374.072.072 (tarif normal).

EXTRA
Turku (Finlanda) si Talinn (Estonia)
Daca stati 3-4 zile in Helsinki va puteti programa si o vizita intr-un alt oras. Alternativele ar fi
Talinn, capitala Estoniei (unde puteti ajunge cu feribotul) sau Turku, un oras-port mic despre
care se spune ca este cel mai vechi oras al Finlandei. Ambele orase sunt Capitale Europene ale
Culturii in 2011.
Spre Talinn exista numeroase companii care ofera transport cu ferry-boat din Helsinki.
Companii care efectueaza transport intre Helsinki si Tallinn sunt Linda Line, Silja Line,
Viking Line si Eckero Line. Preturile sunt destul de apropiate, iar pentru rezervarile online
exista si un discount de 10%.

Daca ajungeti cu compania Linda Line la Tallinn din Helsinki trebuie sa stiti ca exista
autobuze din port catre centrul istoric. Pretul este de 2 euro, iar biletele pot fi cumparate de pe
ferry-boat. O calatorie cu taxiul de la terminalul Linda Line pana la intrarea in centrul istoric
din Tallinn (strada Viru) costa aproximativ 10 euro. Pentru cei care prefera mersul pe jos, sunt
aproximativ 20-25 de minute de la terminalul Linda Line si pana in centrul orasului.
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Pont! Daca vreti sa fiti la curent cu evenimentele de cultura care se desfasoara in
Estonia aruncati o privire pe site-ul www.culture.ee – veti gasi informatii despre
evenimente cu intrare gratuita, calendarul festivalurilor, informatii despre preturi la
bilete de concert, teatru, festivaluri folk sau filme.
Tallinn Card: Cardul ofera intrari gratuite la 41 de atractii turistice (muzee, biserici, Gradina
Botanica, Zoo), transport gratuit in oras, acces la patinoar, harta orasului, acces intr-un club de
noapte, precum si discounturi la magazinele partenere. Cardul valabil 48 de ore costa 32 de
euro, cel de 24 de ore costa 24 de euro, iar cel de 72 de ore costa 40 de euro. Exista si un card
valabil doar 6 ore, care costa 12 euro.
Cazare in Tallinn
Hotelul City Portus se afla in port langa terminalul D. Il gasiti la un pret bun care include si
mic dejun, iar pana la terminalul Linda Line (de unde pleaca cursele Linda Line spre
Helsinki) faci 10 minute pe jos. Tot 10 minute pe jos faci si pana in Centrul Vechi, iar cu
taxiul te costa 5 euro. Pentru alte hoteluri in Tallinn puteti sa sunati la 0374.072.072 (CallCenter Paravion.ro) unde pot fi rezervate hoteluri si unde puteti sa primiti sfaturi cu privire la
cele mai bune variante de cazare.
De vizitat la Tallinn
Inainte de a te avanta in zona istorica intreaba la hotel de o harta a Orasului Vechi, intrucat te
va ajuta sa te descurci si sa identifici obiectivele importante. Poti sa iti incepi plimbarea prin
strada Viru, pe care o recunosti dupa florariile din capatul strazii. Daca reusesti sa iei
aglomeratia in piept, poti continua in susul strazii Viru pana ce ajungi intr-o piateta strajuita
de restaurante. Unul dintre ele este si celebrul restaurant medieval Olde Hansa. La fel de
interesant este si restaurantul Pepper Sack, care are agatat la intrare un sac mare cu boabe de
piper.
Piateta cu restaurante este fix in spatele Vechii Primarii a orasului, care si acum este inima
intregului oras. Pentru o priveliste asupra acestei parti a orasului poti urca in turnul primariei.
Piata Raekoja, unde se afla si primaria, este strajuita de cladiri din secolele 15-18, binerestaurate, care adapostesc cafenele si restaurante. In coltul opus fata de primarie se afla prima
farmacie a orasului, functionala din 1422, care in prezent adaposteste si un muzeu.
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Urmand stradutele din stanga sau dreapta farmaciei vei ajunge la Biserica Sfantului Duh, o
cladire alba, simpla si cu interior din lemn. In schimbul unei taxe de intrare modice, de 1 euro
pentru adulti si 50 centi pentru studenti, poti vizita interiorul bisericii si daca ai noroc, poti
asista la un concert de muzica medievala.

De aici poti cobora pana in strada Vene, strada artizanilor cu produse handmade si a
galeriilor de arta, unde vei descoperi Manastirea Dominicana si Biserica Sf. Petru si Pavel,
unde desi intrarea este gratuita, regulile sunt foarte clare, iar fotografiatul este strict interzis.
Din strada Vene multimea te va ghida spre aleea Katarina Kaik, cu multe ateliere de
negustori, artizani, magazine de sticlarie si ateliere de papusi.
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Hoinarind pe strazile orasului vechi, nu trebuie sa ratezi Muzeul Martipanului, unde poti
modela din martipan orice figurina doresti.

Pont!
Puteti descarca de aici gratuit ghidul turistic „In Your pocket” despre Tallinn.

Turku
In Turku puteti ajunge luand un tren din Helsinki. Biletul costa 26 euro, iar calatoria dureaza
aproximativ 3 ore. Singurul lucru de care trebuie sa tii cont cand ajungi in Turku este sa prinzi
cel putin o jumatate de zi (de dimineata pana la pranz), pentru a prinde toate obiectivele
deschise.
In Turku nu trebuie decat sa hoinaresti pe strazi si sa te plimbi de-a lungul falezei. Nu rata
totusi o vizita la catedrala din Turku, una dintre cele mai importante cladiri ale Finlandei,
dar si castelul din Turku.
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Castelul, cel mai vizitat muzeu din intreaga tara, este o cladire medievala pastrata utilizabila
in proportie foarte mare, in interiorul careia functioneaza un Muzeu inca din 1881. Merita sa
vedeti si muzeul Maritim, cu multe barci, barcute si echipamente specifice.

In rest nu uitati sa savurati o inghetata pe malurile raului Aura si sa admirati cladirile din port.
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Informatie bonus!
Nu rata o experienta unica la Helsinki:
Daca vrei sa incerci ceva deosebit la Helsinki poti lua masa la un localnic acasa. Finlandezii
nu se feresc de munca, astfel ca dupa serviciu unii dintre ei gatesc pentru turisti. Iar daca intrun restaurant poti manca destul de des, sa stai la masa 1-2 ore alaturi de un localnic care sa iti
povesteasca despre Finlanda, despre sistemul de educatie, politica, preturi, afaceri sau alte
informatii despre Finlanda...asta se intampla mai rar si face toti banii.
Noi o recomandam pe Mia, iar mai multe detalii despre ea si despre experienta alaturi de ea
puteti citi aici. Un meniu bun, compus din aperitiv, supa de ren, somon la cuptor cu legume si
desert costa 25 de euro/persoana.
Daca ajungeti la Helsinki o puteti gasi pe Mia la numarul de telefon 0035 844 938 4548 sau la
adresa de e-mail homedinner@live.fi – ori pe pagina de Facebook Mia’s Home Dinner
Helsinki.

Ghidul City-Break la Helsinki este realizat de:
•

Razvan Pascu - tanar pasionat de calatorii, blogger de travel. Razvan calatoreste in
toata lumea pe cont propriu si incearca sa le explice romanilor ca orice calatorie este o
lectie de viata. www.RazvanPascu.ro este cel mai citit blog despre calatorii din
Romania.

•

Paravion.ro - companie din grupul Happy Tour. Pe www.Paravion.ro gasiti bilete de
avion 24/7, dar si rezervari de hoteluri si asigurari de calatorie. Paravion.ro exista
pentru ca timpul tau este prea pretios pentru a-l pierde.

* Textul si fotografiile: Razvan Pascu. Autorul isi asuma intreaga responsabilitate asupra acestui material.
Recomandarile din acest ghid trebuie trecute prin filtrul ratiunii fiecaruia, prezentul material avand doar rol
informativ. Daca acest ghid de calatorie o sa va fie de folos inseamna ca scopul Paravion.ro a fost atins. Ne
dorim doar ca tot mai multi romani sa calatoreasca si sa se bucure de viata. Preturile afisate in acest ghid sunt
valabile in iulie 2011. Ghidul a fost realizat in august 2011.
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