
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Kultur, handarbete och historia i Tavastehus med omnejd 13.9.2022 
 
 
Program 
 
Kl. 8.30 startar vi från Åbo busstation, plattform 10 och styr kosan mot Tavastehus 
 
Kl. 10.45 anländer vi till det anrika Wetterhoffska handarbetshuset i Tavastehus där vi avnjuter 

förmiddagskaffe och bekantar oss med huset under ledning av husets egen guide. 
Möjlighet att göra uppköp. 

 
Kl. 12.20  förflyttar vi oss till fots (ca. 400 m) till Sibelius födelsehem där museets guide visar oss 

huset 
 
Kl. 13.30 åker vi med buss till Vanaja golfklubb och äter buffélunch. Efter lunchen stiger stadens 

svenskspråkiga guide ombord och vi gör en guidad tur i Tavastehus. Under rundturen 
besöker vi även Aulanko. 

 
Ca. kl. 16.10 lämnar vår Tavastehusguide oss och vår färd fortsätter längs Oxvägen mot Heliga 

Korsets Kyrka i Hattula. Vi bekantar oss med kyrkans historia under ledning av vår 
guide Jouni Elomaa 

 
Senast kl. 17.30  
 startar vi vår returresa mot Åbo dit vi anländer ca. kl. 20.00. På vägen hem håller vi 

kaffepaus i Forssa. Kaffet ingår dock inte i priset i motsats till vad som angavs i 
förhandsprogrammet. 

 
Priset för resan är 96 €/person och förutsätter, att minst 26 personer deltar.  
 
I priset ingår: 

• bussresan 

• förmiddagskaffe och presentation av Wetterhoffska handarbetshuset 

• inträdesavgiften och guidning i Sibelius födelsehem 

• buffélunch på Vanaja golfklubb 

• guidad tur på svenska i Tavastehus 

• guidningen i Heliga Korsets Kyrka i Hattula 

• reseledaren Jouni Elomaas tjänster under dagen 

 
 

 



 
 
Anmälningarna görs till Leena Sjöblom, e-post leena.sjoblom@pp.inet.fi, tel. 040 572 2469  
(textmeddelande). Sista anmälnings- och annulleringsdagen är 12.8.2022 och sista  
betalningsdagen 15.8.2022.  
 
Resan betalas in på Åbo Pensionärsklubbs konto FI75 6601 0010 7439 79. 
 
Annullering av resan: Vi ber alla som deltar i våra resor att observera, att anmälningen är bindande 
efter sista annulleringsdagen. Annullerar du efter det, måste vi tyvärr debitera resan även om du får 
förhinder. Vi måste nämligen betala våra samarbetspartners för det antal personer vi har anmält då 
annulleringstiden går ut. Se därför till att era reseförsäkringar är uppdaterade i synnerhet nu under 
coronatider. 
 
Annulleringen skall göras antingen per e-post eller textmeddelande till den person som tar emot 
anmälningarna. 
 
Vill du läsa mera om Tavastehus och våra besöksmål, gå in på https://visithame.fi/sv/hame/ 
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