Helsinki w pigułce - do wydruku i na tablet
Dojazd z/na lotnisko: Finnair City Bus: bilet w jedną stronę za 6,3 EUR / 26,5 PLN. Kursuje od 5 do 24, co 20
minut. Przejazd trwa 30 minut. Autobus dojeżdża do głównego dworca kolejowego (stanowisko 30). Więcej:
media.finnair.com/files/pdf/FINNAIR_CITY_BUS_TIMETABLE.pdf
Z lotniska do centrum można również dojechać Airport Busem 615 4 EUR / 17 PLN w jedną stronę)

źródło mapy: maps.google.com

Komunikacja miejska:
W obrębie centrum można spokojnie poruszać się pieszo. Komunikacja miejska (metro, autobusy, tramwaje):
bilet jednorazowy: 2,2 EUR / 9,2 PLN. Bilet 24h: 8,0 EUR / 33,6 PLN, 48h – 12 EUR / 50,4 PLN, 72h – 16 EUR /
67,2 PLN (więcej: https://www.hsl.fi/en). Alternatywą do biletu standardowego jest Mobile Ticket (SMS o treści
A1) na numer: 16355. Bilet jest ważny 1h (z wyjątkiem nocnych autobusów).

Helsinki Card
Karta umożliwia darmowy wstęp do głównych muzeów, oraz bezpłatny transport. Karta 24h kosztuje 39 EUR /
163,8 PLN, 48h – 51 EUR / 214,2 PLN, 72h – 61 EUR / 256,2 PLN
więcej: www.helsinkiexpert.com/helsinki_card/helsinki_card_information).
Atrakcje:









Katedra Helsińska - wstęp wolny
Temppeliaukio – kościół w skale – wstęp wolny
Sobór Uspieński – wstęp wolny
Suomenlinna – twierdza morska – wstęp 6,5 EUR / 27,3 PLN + 12h bilet na prom 5,0 EUR/ 21,0 PLN
Seurasaari – skansen na wyspie – wstęp 8,0 EUR / 33,6 PLN (otwarty od 15.05 – 15.09)
Linnanmäki – park rozrywki – wstęp wolny w sezonie letnim, poza nim płatny zależnie od atrakcji (otwarty
od 21.04 – 19.10)
Töölönlahti – wielki park miejski – wstęp wolny
Sea Life Helsinki – wstęp 14,5 EUR / 60,9 PLN

Okolice Helsinek
Jedną z atrakcji blisko Helsinek jest Lohja (60 km na zachód od stolicy). To samo serce kultury Finów.
Możemy tam dojechać pociągiem i autobusem (kupując Duo Ticket)
(https://shop.vr.fi/onlineshop/Welcome.do?request_locale=en)
Warto odwiedzić najstarsze miasto – Turku (http://www.onnibus.fi/) albo dotrzeć na archipelag Wysp
Alandzkich (promy z Turku lub Helsinek - http://www.visitaland.com/en/travel).
Z Helsinek również regularnie kursują promy do Tallina, rejs trwa 2h. Tallinksilja.com oferuje bilety od 20 EUR.

