VÅRT HELSINGFORS, DITT HELSINGFORS!

Den varma sommarvinden smeker dig sakta i ansiktet. Du låter ögonen glida över det
glittrande havet samtidigt som du slickar på din glass. Livet är härligt.
Plötsligt, med ett kraftigt svepande ljud, flyger något stort och vitt ner mot dig. Du hinner inte
reagera. Måsen knycker din glass innan du ens hinner blinka. Lugnt flyger den iväg medan
du sitter kvar, häpet stirrande.
Välkommen till Helsingfors.
Det är här saker händer.
Du kommer att älska det.

Vad finns det att säga om Helsingfors? Vad tänker man på när man hör ordet Helsingfors?
Vissa människor tänker ingenting. Helsingfors är bara ett konstigt namn, som försvinner in
genom
det
ena
örat
och
som
flyger
ut
genom
det
andra.
Men låt mig berätta en sak för dig. Helsingfors är så mycket mera än det. Visst, namnet kanske
låter
lite
konstigt,
men
det
står
för
något
betydligt
mer.
Helsingfors står för sköna sommardagar på stranden.
Helsingfors står för underbara skidturer genom snötäckta marker.
Helsingfors står för äventyr, mys, frid, upplevelser….Helsingfors står för allt man vill att det
ska stå för. För det är sant, man kan göra allt i Helsingfors.

Den varma vinden rufsar om ditt hår och ett stark adrenalinrus åker igenom din kropp, som
en kittlande våg av glädje och spänning. Du utbyter en snabb blick med dina vänner och
deras ögon är lika stora och fylld med spänning som dina egna.
Sveaborgs höga stenruiner närmar sig och du kan redan se framför dig hur du och dina
vänner går igenom de mörka tunnlarna. Du kan se ficklampornas sken dansa över väggarna
och du kan känna spänningen stiga.
Båten närmar sig bryggan och du är den första i land.
Det här kommer att bli fantastiskt.
Kommer du till Helsingfors under en sommarresa med dina vänner? Då är Sveaborg en av de
perfekta
ställen
att
besöka.
Fylld med gamla underjordiska gångar och omringat av glittrande hav, Sveaborg har mycker
att
bjuda
på.
Kanske en vandring med ficklampa genom mörka tunnlar lockar fram iver och spänning? Eller
om du är intresserad av att bara sitta ner och njuta av en show, då finns sommarteatern till för
det.

Maskinen startar med ett ryck och du tar ett hårdare tag i kanterna. Den börjar åka, sakta
först, men det tar inte länge förrän du åker fram med hastig fart. Du får en snabb glimt av
Helsingfors stad uppifrån innan maskinen byter riktning och vänds upp och ner. Ett tjut
bubblar upp från din hals och du stänger ögonen samtidigt som skrattet ekar fram.

Om du är på semester med din familj så är det roliga nöjesfältet Borgbacken ett helt klart
måste. Där finns allt från snurrande tekoppar och karuseller, till skrämmande spökhus och
berg
och
dalbanor
som
får
det
att
hisna
i
magen.
Vad mer saknas? Kanske en strut med sockervadd eller en burk med popcorn? Oroa dig inte,
det har vi också.

Du drar in den rena skogsdoften genom näsan och blundar. Du drar handen över stenen
som du sitter på och njuter av den hårda ytan under din handflata. Ett ljud får dig att titta
upp. En kanin står framför dig, dens lilla nos guppar upp och ner när den tar in din doft. (Kan
något vara gulligare?) Ett svagt leende sprider sig över ditt ansikte och för ett hastigt
ögonblick ser det ut som om kaninen skulle le tillbaka. Sedan är den försvunnen. Du skrattar
tyst för dig själv samtidigt som du reser dig upp.
Det kommer att bli en bra dag.
Om du kommer till Helsingfors för att ha lite egentid, så finns det MASSOR med saker som du
kan
göra.
Du kan gå på en magisk vandring genom Svedängen. Kanske stannar du för att se på forsen
som brusar eller för att äta de bästa munkarna vid en liten mysig stuga vid skogskanten.
Efter det kanske du vill fräscha upp dig med några timmar på Flamingo spa? Där har de allt
att
erbjuda
och
du
kommer
att
bli
väl
omhändertagen.
Kanske slappnar du av med att gå på bio? Fåtöljerna är de bekvämaste någonsin.
Eller om du är hungrig kanske du tar en tur till Fazer. Där serverar de både sött och salt och
allting är utsökt.

Poängen är… man kan göra allt i Helsingfors. Och det finns aktiviteter för alla.
Helsingfors handlar inte bara om vad man gör, det handlar också om sådant man upplever.
Till exempel; hår som blåser i vinden, doften av popcorn som fyller hela kroppen, spänningen
som fyller dig när du är på väg mot ett nytt äventyr, vördnaden när du ser den glittrande snön
som ligger orörd på marken, lyckan du känner efter att just har sett en jättebra film, ivern som
fyller dig när du strosar gatan fram samtidigt som “Last Christmas” och “Ocean eyes” spelar i
bakgrunden.
Helsingfors
är
allt.
Känslor och äventyr, allt blandat
i en och samma underbara resa.
Alla
är
välkomna.
Helsingfors
är
en
stad
som
vi
ska
njuta
av
tillsammans.
Så kom till Helsingfors, du kommer inte att ångra det.
Jessica Rehn

