
Helsingfors 
Finlands huvudstadet 


  


Historia 


År 1550 Sveriges kung Gustav Vasa ett påbud att grunda en stad
Finland blev ett autonomt storfurstendöme år 1809 och tre år senare upphöjdes Helsinfors 
till huvudstad i storfursten dömet
I slutet av 1800-talet växte staden snabbt och blev en modern europeisk stad
Finland blev självständigt år 1917 och sedan dess har Helsingfors varit hubudstad i republiken 
Finland
Under andra världskriget drabbades Helsingfors av omfattande sovjetiska bombardemang
År 1982 togs en ny trafikform i bruk i Helsingfors, det vill säga tunnelbana




Sådant är Finland:

Befölkning: 5,4 miljoner

Yta: 340 000 km2

Valuta: € (eur)

President: Sauli Niinistö

Huvudstaden Helsingfors

Befölkning: 0,6 miljoner

Yta: 200 km2



 
Sevärdheter 

Där är sevärdheterna för alla i Helsingfors. Om du tycker om sjö, du kan besöka någon av sjö-
Helsingforsets öarna, till exempel Sveaborg eller Seurasaari. Om du är intresserad av 
arkikektur, du kan go och se Riksdagshuset och Domkyrka. Där är också många museer, lika 
Kiasma, Ateneum och Kansallismuseo. För familjerna där är Linnanmäki och Korkeasaari. Du 
kan shoppa i Aleksanterinkatu eller i Kamppi.
Sveaborg:  Sveaborg är en av världens största 
sjöfastningar, och finns idag på Unescos 
världsarvslista.
 

Linnanmäki: Linnanmäki är en nöjespark. 
Det finns närmare 43 olika attraktioner där, 
och utöver dessa finns det andra nöjen, 
såsom spelhallar, kiosker, restarutanger och 
en utomhusen. 

Trafikförbindelser 

Du kan resa med spårvagn, buss, tunnelbana eller färja. Den närmaste flygplats är Helsinki-
Vantaa, som ligger i Vantaa.
Övernatting 

I Helsingfors finns gott om logimöjlheter frånförmånliga vandrarhem.
Hotel Kämp: Hotel Kämp är det första 
verkliga lyxhotellet i Norden. Det är ett av 
de värdefullaste historiska byggnaderna i 
Helsingfors. Hotellets 179 rum är inredda på 
ett behagligt lyxigt sätt.

Holiday Inn: Holiday Inn Helsinki City 
Centre öppnades i april 2003 alldeles i 
centrala Helsingfors, vid Järnvägstorget. En 
vacker miljö, kundnärä losningar och 
utmärkta trafikförbindelser höjer 
trivsamheteh.

Domkyrkan


