
Finland-Östra Nyland 
med Borgå och 
Lovisa 
   

          
Välkommen <ll 5 cykeldagar i Östra Nyland. Vi 
cyklar Helsingfors-Borgå-Lovisa huvudsakligen 
längs gamla kungsvägen, ruCen som  post-
diligensen under århundraden körde från Åbo  <ll 
S:t Petersburg.  

Måndag 8/8. 15.00 Samling Stadsgården, 
Tegelvikshamn, följ skyltning personbilar. Avresa 
M/S Amorella kl 16.00  <ll Helsingfors. 
Smörgåsbord/Grand Buffé kl  19.00. 

Tisdag 9/8. Bufféfrukost fr kl 06.00.  Ankomst kl 
10.10. Helsingfors har eC mycket väl utbyggt 
cykelvägnät, vi följer det nordöst. Första stoppet 
eXer ca 20 km, på Fazer visitors center, där vi kan 
fika. Lunch idag tar du med hemifrån. Vi fortsäCer 
österut mot Sibbo o Hindhår och Borgå. 
Strandbodarna, gamla stan o domkyrkan och 
hinner vi se innan vi checkar in på Borgå 
vandrarhem. Ca 65 km. Pastamiddag m eXerräC på 
närliggande italiensk resturang. 

Onsdag 10/8 Turen går österut och via Sannäs-
Jackarby, den vackra bruksmiljön Forsby blir vår 
lunchplats. FortsäCningen går över Pernå där vi tar 
eXermiddagskaffe, ca 13 km återstår <ll slutmålet 
Lovisa och vårt boende Zilton hotel i centrala 
Lovisa. Middag på egen hand . Ca 55 km.  

Torsdag 11/8 Vi fortsäCer <ll Kymmene Älv cyklar 
över gamla gränsbron <ll Kejsardömet Ryssland. Vi 
följer älven <ll den vackra bruksmiljön vid 
Strömsfors. Vidare norr o västerut via Svenskby och 
Pockar innan vi når dagens slutdes<na<on 
Lappträsk och Hanhi hotel. Middag på hotellet. Ca 
55 km 

Fredag 12/8 Lappträsk-Borgå ca 50 km Vi cyklar 
mot Liljendal och Malmgård med exklusiv 
gårdsbu<k, bryggeri o cafe, vidare via bruksorten 
Forsby mot Illby och Postbackens friluXsmuseum, 
innan vi åter är i Borgå. Ca 50 km. Pizzamiddag m 
eXerräC på närliggande resturang. 

Lördag 13/8 Vi lämnar Borgå <digt och cyklar i 
huvudsak väg 170 <ll Helsingfors förorter där 
cykelvägar tar vid ända in<ll Salutorget. Ca 55km. 
M/S Amorella avgår från Helsingfors  kl 18.10. 
Smörgåsbordet väntar kl 18.30.  

Söndag 14/8.  Ankomst Stadsgården kl 09.50 

Alla <der är lokala, dvs svenska i Sverige och finska 
(+1 <m) i Finland. Resan är baserad enligt 
självkostnadsprincipen för gruppens medlemmar 
och vi reserverar oss för ev. kostnadsjusteringar 
pga. valutakursförändringar, antal resenärer eller 
annat. Cykelfrämjandet Storstockholmskrets 
ansvarar inte som researrangör, utan gruppen står 
egen risk på solidarisk bas. Studera gärna 
Vikinglines hemsida avseende rese- och 
befordringsvillkor samt din hemförsäkring ang. 
cykelskador. I kostnaden ingår: Båt t o r Stockholm-
Helsingfors med cykel, angivna mål<der, Boende 
och kartor. Lunch <sdag ingår inte utan den tar du 
med hemifrån, middag 10/8 ingår ej. Fika, drycker 
eller ev inträden ingår ej. 

Utom din personliga packning ska du ta godkänt ID-
kort-legi<ma<on, Euro valuta, European Health 
Insurance Card (kolla gil<ghet, beställs hos 
försäkringskassan) och bilaga <ll hemförsäkringen 
som ska medföras vid utlandsvistelse. Cykeln ska 
vara i goC skick – kolla aC däck och bromsklossar är 
fräscha och har slityta kvar – och du ska ha med 
egen extraslang. Repverktyg finns hos färdledaren. 

Beräknad kostnad per person 5 100 kr.  Anmälan 
<digast 29/3 genom insäCning av beloppet på  
bankkonto nr 6126 152 648 798, Handelsbanken o 
ange diC namn, med sam<digt mail <ll 
magnusn13@gmail.com och senast 17/5 2022,  
OBS ange tydlig avsändare vid inbetalning.  
Anmälan är bindande, och erlagd avgiX återbetalas 
inte, men platsen kan överlåtas. Antalet platser är 
16 och först <ll kvarn gäller, medlemmar i kretsen 
har företräde.               

Magnus Nilsson,. Färdledare. 
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