
Dagsprogram Saimen runt 13 - 19 augusti 2020 

 

Dag 0, Mariehamn - Helsingfors 

Avresa med Mariella från Stockholm kl. 16.30 eller från Mariehamn kl. 23.45, övernattning ombord. 

 

Dag 1, Helsingfors – Villmanstrand 

Frukost innan ankomst till Helsingfors. Utanför terminalen väntar vår buss och resan runt Saimen 

kan starta. Dagens första stopp blir i Borgå där vi besöker Johan Ludvig Runebergs hem, Finlands 

äldsta hemmuseum. Efter besöket blir det fri tid i Borgå, staden som en gång var Finlands näst 

största stad och som idag är ett populärt utflyktsmål.  På eftermiddagen fortsätter vi mot 

Villmanstrand där vi checkar in på Scandic Patria. Gemensam middag på hotellet. 

 

Dag 2, Villmanstrand – Viborg – Villmanstrand 

Tidig frukost på hotellet då vi redan kl. 07.15 ska checka in på kryssningen som ska ta oss till Viborg. 

Saima kanal är 43 kilometer lång och ungefär halva kanalen ligger i Ryssland. Här finns också 8 

slussar. Lunch ombord. Väl framme i Viborg så finns det tid att bland annat besöka den livliga 

saluhallen. På eftermiddagen börjar kanalresan hemåt igen. Middag ombord innan ankomst till 

Villmanstrand kl. 21.45. Övernattning på Scandic Patria. 

  

Dag 3, Villmanstrand – Nyslott 

Efter frukost på hotellet åker vi mot Nyslott. Naturligtvis färdas vi längs Punkaharjuåsen som bildar 

en sju kilometer lång naturlig bro som många kallar Finlands vackraste vägsträcka. I Kerimäki 

besöker vi kyrkan, världens största träkyrka och en imponerande sådan. Väl framme i Nyslott 

checkar vi in på vårt hotell, Sokos Hotel Seurahuone. Gemensam middag på kvällen. 

 

Dag 4, Nyslott – Valamo - Nyslott  

Efter frukost på hotellet åker vi mot Valamo kloster, ett ortodoxt munkkloster som ligger i vackra 

omgivningar vid Heinävesi. Här tar man emot ca 160 000 besökare varje år och klostermiljön är 

väldigt fridfull och lugn. Vi går en guidad visning samt äter lunch på klosterrestaurangen Trapesa. 

Klostret är vida känt för sin goda och vällagade mat. På eftermiddagen åker vi tillbaka till Nyslott. 

Gemensam middag på kvällen. 

 

Dag 5, Nyslott – Åbo 

Hemresan kan starta! Vi checkar ut och lämnar Nyslott för att ta sikte mot Åbo. På vägen 

stannar vi på Kenkävero, Finlands största och vackraste prästgård. Hantverksbutiken är 

väl värd ett besök. Här äter vi också lunch. Till Åbo kommer vi på kvällen. Viking Grace 

avgår kl. 20.55. 

 

 

 

 




