SAARITOURS – upplevelser med stort hjärta

Hej reseledare, mötesarrangör eller privatperson!
Jag är Leena, yrkesguide, researrangör och pianist från Finlands sydligaste stad,
Hangö. Min resebyrå, SaariTours, ordnar mångsidiga och underhållande resor i
södra Finland. SaariTours resor innehåller alltid trevliga överraskningar samt
fängslande guidningar. Gruppen får alltid mer än den förväntade sig! Mitt företag,
SaariTours säljer tre typ av produkter:
1) Resor i Finland
2) Mötespaket i Finland, Paris och Toscana
3) Utlandsresor för grupper till Paris, Toscana, Dordogne (sydvästra
Frankrike) och norra Norge. Till Paris också specialresor som Paris
trädgårdar och parker (som genomförs med en trädgårdsplanerare) och
”Dansresa till Paris” där vi dansar i Latinkvarteret, på restaurangen La
Coupôle, på en jazzklubb i Montmartre, och om gruppen vill, går på showen i
Moulin Rouge.

Resor i Finland
FÖR SVENSKA TURISTGRUPPER
-

Jag samarbetar med Viking Line Sverige och mina produkter finns i deras Seniorfolder 2016.
Här fyra exempel på resor till Finland
1) Åbo-Fiskars-Helsingfors (”Längs den historiska Kungsvägen”), där en svenskspråkig
fantastisk guide hämtar er från Åbo hamn. Efter en liten rundtur i Åbo dricker ni
kaffe på en historisk gård som befinner sig vid Kungsvägen (den äldsta rutten i
Norden, ursprungligen en postrutt från Bergen till Viborg). Därifrån fortsätter resan
till Fiskars, en by på 600 människor som besöks av 150 000 turister varje år! Fiskars

är ett historiskt järn- och kopparbruk, fast du känner säkert endast saxproduktionen! Idag är var femte invånare i Fiskars konstnär, handarbetare eller
designer! Efter guidningen, träffar duen eller fler handarbetare och konstnärer i
Fiskars innan resan fortsätter till Mangs Gård, en rolig bondgård, där gruppen får
kaffe och hemlagad pannkaka med hemlagad sylt. Sedan bär vägen till Helsingfors
för hemresa till Stockholm (under den långa kvällen hinner ni äta middag och dansa).
Allt detta under en enda dag i Finland!
2) Åbo-Fiskars-Hangö. Guiden hämtar er från Åbo, sedan bär är det åt till Fiskars, där
man äter först lunch, och har sedan en rolig eftermiddag i hantverks tecken! Med
ledning av handarbetare får man blåsa sitt eget glasobjekt, smida sin egen
sockersked, tälja dekorationer till en fin låda som man får hem. Därefter fritid i den
härliga byn Fiskars, och sedan gourmet-middag på Finlands äldsta gästgiveri,
Wärdshuset i Fiskars, och en natt i Fiskars harmoniska hotell. Allt är gjort på plats –
möblerna, textilierna, dekorationerna – vilken harmoni! Följande dag tillägnas åt
”Svenska Frivillig Bataljonen”, som hade frontansvaret vid Hangö-fronten år 1941.
Gruppen hämtas till Hangö för en krigshistorisk föreläsning, Sibelius-pianokonsert,
lunch vid havet och en mångsidig och rolig guidning. Till sist far gruppen till Åbo för
att returnera till Stockholm.
3) Dagsbåt Viking Grace från Stockholm till Åbo, raka spåret på kvällen med privat buss
till Hangö. Intressant dag med program såsom i paket två i Hangö, hem samma kväll
från Åbo/Viking Grace.
4) Åbo, Tammerfors och Helsingfors. Först en guidning i Åbo, kaffe i Åbo slott, sedan
resa mot Tammerfors, lunch halvvägs i Humppila i Urpola Gård och besök i en
gammal glasfabrik. Övernattning i stämningsfulla Hotel Villa i Tammerfors centrum,
och en guidad tur i Tammerfors på kvällen. Följande dag resa i skärgården med
Silverlinjens trevliga båt på rutten Tammerfors-Lempäälä. Sedan fortsätter
bussresan till Helsingfors, övernattning i hotel Albert i det färggranna kvarteret
Rödberg i Helsingfors. Tredje dagen: guidning, lunch och fritid i Helsingfors innan
båten far till Stockholm.
FÖR FINLÄNSDKA GRUPPER – välj nedifrån. Resorna för 30-50 personer kostar 50-60 €/person.

Nedan exempel på feedback, denna från Konala Martor:
Konalan Marttojen palaute 15.5.2015: ”Hei Leena! Olen 15 vuotta
järjestänyt kevätretkiä enkä muista koska viimeksi Martat olisivat
olleet näin tyytyväisiä matkaan. Retki oli kokonaisuudessa täysi
10. Sinun opastuksesi, hunajatila, ruoka ja kahvit, koko paketti
tästä ei enää paremmaksi voi tulla.” Helena, matkavastaava
Martoista

5 orsaker att använda sig av SaariToursin tjänster:
1. Jag känner guiderna i hela regionen och anlitar endast de bästa i mina
resepaket. Guidningarna är inte ”årtalsföreläsningar”, utan medryckande
berättelser.
2. Jag känner till alla bra mat-, kaffe och inkvarteringsställen i regionen.
3. I SaariTours paket har ni priset och kvaliteten i rätt balans.
4. Jag tror på kontraster – man skrattar och blir rörd under SaariTours resor..

5. Jag skräddarsyr ert paket enligt era önskemål – alternativen är många!.
10 exempel på resor:
Fiskars-Ekenäs-Hangö –paket; verkligen en kontrasternas resa! Under en
dag hinner man bekanta sig med tre helt olika ställen.
2) Jussarö – en heldags resa till Ekenäs skärgårds mest speciella ö.
3) Raseborg: Raseborgs slott med slottsjungfrun, kaffe i särskild välbehållen
1700-tals miljö, en liten kyrkbys otroliga delikatessbutik och restaurang…
4) Bruksrunda – Svartå slott, Fiskars, Billnäs och Fagervik – delikatesser,
konst och historia i fina miljöer..
5) ”Vad då för Lojo?” – kyrkan, som är full med väggmålningar, Kalk-Petters
story, äppelvingård, Johannes Virolainens rörande minnesmärke…
6) En dag i Hangö, ”Finlands söder”, är som att vara på utlandet.
Dagsprogrammet kan koncentrera sig på krigshistoria, Mannerheim,
badhusparkens charm, konst och konstnärer, emigranter, sandstränder…
7) Tusby – alla måste besöka Tusby åtminstone en gång! Ainola,
Halosenniemi, Lottamuseet, lunch på en anrik gård…
8) En dag i Helsingfors – vill ni uppleva någonting annat än shopping? Hur
skulle det vara med lunch mitt i stan, sjöresa, besök av nationalbiblioteket
och mycket mer?
9) En dag österut längs den historiska Kungsvägen – Borgå, Lovisa,
Strömfors, det kejserliga Langinkoski
10) Upplevelsefull, underhållande pianokonsert – jag är också pianist, och
allt jag behöver är en stämd flygel och en sal. Min konsert kostar 200 € samt
bensinpengar. Jag visar videon och konstverk under min konsert och
berättar om stycken på mitt personliga sätt
1)

Blev du intresserad? Ring till numret 040 840 7679 eller skicka e-post till
leena.immonen@saaritours.fi. Du kan bekanta dig med min resebyrå här:
www.saaritours.fi och i Facebook: “Saaritours - Erikoismatkatoimisto”.
Tack för din tid och på återseende!

