
 

 
 

 
 

HEDMARK BYGDEKVINNELAG  
inviterer på medlemstur til  

HELSINKI 22.-25. november 2018 

Velkommen på tur sammen med Hedmark Bygdekvinnelag i november! Vi besøker våre finske 
«søsterorganisasjoner», spiser skolelunsj på en lokal skole og blir kjent med denne flotte nordiske 
hovedstaden.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

REISEPROGRAM 

TORSDAG	22.11.	ANKOMST	HELSINKI	–	KRAPI	HOTELL	

	 	 	 	 	 	

Vi møtes på Gardermoen kl 13.00 og sjekker inn sammen til Norwegian 

D8310 som flyr oss til Helsinki lufthavn. Vel fremme venter buss og sjåfør 

for å ta oss til Krapi som er vår base de neste nettene. Krapi er et historisk 

hotell i et 100 år gammelt fjøs og del av et fint tun og park, med fantastisk 

naturskjønn beliggenhet ved Tuusulasjøen – her er det er vakkert til og med 

i november.  

Etter sjekk-inn i de trivelige rommene nyter vi middag sammen på 

Krapihovi restaurant i idylliske omgivelser. Restauranten lager mat av 

sesongens finske råvarer. I kveld blir det bugnende høstbuffet fra 

Krapihovis anerkjente kjøkken.  

Overnatting:  Krapi, Standard rom 

Måltider:  Middag 

 



 

 
 

	

	

FREDAG	23.11.	HELSINKI	–	ORGANISASJONSBESØK	–	SKOLELUNSJ	

Stå opp tidlig for å ha god tid til en aldeles nydelig frokost med bl a selvbakte 

organiske brød, kjøttpålegg fra Krapis eget røkeri, byggrynsgrøt ovnsstekt 

over natten og mye annet godt. Etter frokosten henter vår egen buss med 

sjåfør oss til en dag i Helsinki. Her besøker vi våre finske 

søsterorganisasjoner: Marthaförbundet og Maa-	ja	Kotitalousnaiset (Rural 

Women’s Advisory Organisation). Vi spiser skolelunsj på en lokal skole og 

blir kjent med denne finske velferdsordningen. Middag spises i Helsinki. 

Etter en travel dag på farta – vi disponerer buss hele dagen – vender vi tilbake 

til Krapi.  

Overnatting:  Krapi, Standard rom 

Måltider:  Frokost, lunsj, middag 

	

LØRDAG	24.11.	HELSINKI	SIGHTSEEING	

	 	 	 	 	 	

Etter frokosten kjører vi vår private buss til Helsinki (ca 30 km). Vi blir kjent med denne nordiske 

storbyen og dens severdigheter og har tid til design- og julegaveshopping. Lunsj på egen bekostning.  

Tilbake på Krapi på kvelden nyter vi en finsk spesialitet: røykbadstue med 1400 kg stein som varmes 

sakte opp. Dypp i den kalde innsjøen innimellom. En eksotisk og avslappende opplevelse! 

Vi blir servert en fantastisk julebuffet på Krapihovi restaurant. Sent på kvelden kan de som orker bli 

med på Krapin Paja -klubben med live musikk eller stand-up (billetter ved egen bekostning). 

Overnatting:  Krapi, Standard rom 

Måltider:  Frokost, middag 

    	 

	

	

	



 

 
 

	

	

	

SØNDAG	25.11.	FAZER	BESØKSSENTER	OG	HJEMREISE	

	 	 	 	 	 	

Etter frokost og morgenbadstue pakker vi sammen, sjekker ut og begynner reisen mot flyplassen. 

Underveis besøker vi Fazer	 besøkssenter som gir oss en opplevelsesrik tur gjennom 

sjokoladefabrikkens historie, innovasjoner og ikke minst deres velsmakende produkter. Vi spiser 

lunsj her sammen før bussen kjører oss til flyplassen som ligger ikke langt unna. Hvis tiden tillater, 

kan vi stoppe for siste shopping på et stort kjøpesenter underveis. 

Vi sjekker inn på Norwegian D8311 og lander trygt til Gardermoen kl 19.20 på søndagskveld, 

bagasjen fylt med gode minner og nye vennskap fra Finland.  

Overnatting:  - 

Måltider:  Frokost, lunsj 

 
 

REISENS	PRIS	i delt dobbeltrom: 

Per person 6900,-  
 

(Pris i enkeltrom 7950,-) 
 
Det tas forbehold om endringer i programmet. 

INKLUDERT	I	PRISEN 

 Flyreise Oslo-Helsinki-Oslo 
 3 netter på delt dobbeltrom på Hotell Krapi, med frokost 
 3 middager 
 2 lunsjer 
 Inngangsbilletter til Fazer besøkssenter 
 Sightseeing i Helsinki 
 Private turer og transport som angitt i reiseprogram 
 Alle inngangsbilletter til områder og severdigheter nevnt i reiseprogram 
 

IKKE	INKLUDERT	I	PRISEN	

 Måltider, drikker, personlige elementer og andre elementer som ikke er beskrevet i reiseprogram 
 Evt tips til sjåfør, guide 
 

 
PA� MELDINGER til Sanna Røhr, jaakkolasanna@hotmail.com tlf. 412 79 133 
Vi har plass til 20 bygdekvinner, og her gjelder førstemann til mølla! 


