
UPPLEV HELSINGFORS DESTILLERI & BRYGGERI MED



Upplev Helsingfors med oss

Vi på XLNT Travel vill ta dig med på våra 
äventyr och låta dig uppleva Helsingfors med 
oss. Den här resan är till dig som gillar dryck 
och mat av alla dess slag och är nyfiken på 
smaker och dofter. Känn på hantverket  i 
bryggeriet, leta efter lönndörren till den 
hemliga puben. Låt dig renas av äkta finsk 
bastu och upptäck storstaden från en annan 
sida. Vakna upp på harmoniska Lilla Roberts 
och njut av historien som sitter i väggarna.  
Shoppa loss eller varva ner, du bestämmer 
tempot på helgen mellan pärlbandet av 
smakupplevelser som vi vill erbjuda just dig. Vi 
besöker ett bryggeri med öl och cider samt ett 
destilleri med whiskey, gin och applejack. 

Kom och Upplev med oss!
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FREDAG
14.25 Uppskattad ankomst till Helsingfors
15.00 Transfer med guide till Malmgård Bryggeri
15.30 Provsmakning och rundtur 
17.15 Transfer till Hotel Lilla Roberts
18.00 Incheckning
20.00 Middag på Gastrobar EMO

Trillby & Chadwick Detective Agency

Väl i Helsingfors möter vi upp vår guide för dagen som tar oss direkt till Malmgårds Bryggeri. Efter en guidad rundtur i 
bryggeriet som avslutas med provning av deras öl och cider åker vi till hotellet, Lilla Roberts. En pärla i Helsingfors hjärta. 
Väl installerade på rummen så har vi en kort promenad bort till restaurang EMO där vi njuter av en 3-rätters meny. För den 
som orkar sig vidare så besöker vi Trillby & Chadwick Detective Agency efter middagen. En hemlig bar med en hemlig 
ingång. Om man hittar hit så finns en mysig liten bar med utsökta drinkar.

https://www.lillaroberts.com/en/the-hotel
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Lördag
09.00 Frukost
10.00 PUB Tram Tour
11.30 Lunch på restaurang Savotta
13.00 Egen tid  
16.00 Transfer till Helsinki Distillery
18.30 Middag på JUURI, 4-rätters

Efter frukost på lördag kliver vi ombord på en spårvagn av ett lite annorlunda slag. En rullande pub! Beställ det du önskar dricka 
och sedan kör vi. En privat rundtur med egen guide visar oss runt i Helsingfors och stannar till just utanför restaurangen Savotta
som står redo att ta emot oss för lunch. Restaurang Savotta är känd för sitt genuina finska kök. Efter lunch finns det gott om tid 
att besöka ett SPA, shoppa eller varför inte besöka Helsingfors designmuseum. Vi samlas igen Klockan 16.00 på hotellet för att 
gemensamt ta oss till Helsinki Distillery. Under två timmar får vi en rundtur med extra allt. Helsinki Distillery är känd för sin 
unmature wiskey, gin och applejack. Självklart ska vi testa både GT och deras signaturprodukter innan vi är klara. Efter 
provningen äter vi en 4-rätters middag på restaurang JUURI tillsammans. Kvällen är fri att avslutas precis hur man vill.  
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Söndag
09.30 Frukost
10.30 Transfer till Sauna & Sunday Brunch
11.00 Finnish Sauna Experience
12.00 Brunch på Löylö
13.30 Transfer till flygplatsen
15.50 Flyg till Umeå

Pris 9550:- per person inkl moms
Flyg t/r samt dryck till middagarna tillkommer

Söndagen startar med frukost på hotellet och utcheckning. Men resan slutar inte här. Vi åker till en fantastiskt bastuanläggning, Löylö, 
beläget alldeles vid vattnet i närheten av centrala Helsingfors. Här startar vi dagen med en riktigt finsk sauna-upplevelse som vi sedan 
avslutar med brunch. Efter själ och mage fått sitt så är det dags att bege oss till flygplatsen och påbörja vår resa hem.


