
Exkursioner 

Tisdag 9 augusti kl. 18.30– 

Eventuellt deltagande i exkursion anmäls och betalas i samband med online-

registreringen till kongressen. 

 

Alternativ 1. Världsarv och läcker laxsoppa 

Kryssning i Vasas vackra, inre skärgård, med sina många öar och sommarstugor, och i en 

del av Finlands enda naturarv. Ni ser också Finlands längsta bro, Replotbron. På ön 

Granskär njuter Ni av läcker laxsoppa och därefter retur till Vasa och Inre hamnen. Start 

från Inre Hamnen med två kryssningsbåtar: M/S Tiira och M/S Corina. (Första båten 

far direkt till Granskär och sedan kryssningen med Replotbron och inre skärgården.) 

 

Tid: 3 timmar 

Gruppen storlek: max 100 personer, 3 guider 

Pris: 29 €/person 

Obs. Bekväma skor 

 

Alternativ 2. En konstrundtur 

En av guiderna presenterar Stadshuset vid Senatsgatan. Huset byggdes åren 1879-1883 

efter ritningar av den svenska arkitekten Magnus Isaeus. Stadshuset har mycket att 

berätta om det självständiga Finlands historia. Promenad till Tikanojas konsthem (200 

m), som har specialiserat sig på intressanta konstutställningar året om. Vandring till Inre 

Hamnen och Kuntsis museum för modern konst (300 m), som finns i det gamla 

tullpackhuset. Ni bekantar er med konstutställningarna samt får njuta av skumvin och 

cocktailbitar. 

 

Tid: 3 timmar 

Gruppens storlek: minst 40 deltagare, 2 guider 

Pris: 29 €/person 

 

Alternativ 3. Hälsningar från rymden – utflykt till Meteorian 

Efter en rundtur i centrum kör ni vidare till stadsdelen Sundom och längs Markvägen till 

Söderfjärden, Nord-Europas tydligaste och vackraste kraterformation – förr vattenspegel 
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och våtmark, nu ett bördigt jordburksområde på ca 2300 ha. Ni stannar i mitten av 

Söderfjärden vid besökscentret Meteoria. Ni får uppleva 520 miljoner år på sex minuter 

– från meteoritkrasch till nutid i en intensiv färgsprakande och öronbedövande 

multimedia. Ni kan bekanta er med utställningen och klättra upp till fågeltornet bredvid. 

Under höstarna kan man på en dag se 7000-8000 tranor på åkern. Kaffe och smörgås på 

Restaurang Söderfjärden. 

 

Tid: 3 timmar 

Gruppens storlek: minst 20 personer 

Pris: 22€/person 

Obs. Bekväma skor 
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