
Innehåll: Två övernattningar (egna lakan),
måltider (morgonmål, lunch, middag, kvällsbit)
samt gemensamt planerat lägerskolprogram.

 

Pris: 160€/pers (1 vuxen gratis)
 

Tillsammans ut på äventyr med betoning att göra
saker tillsammans för att utveckla gruppdynamiken. 

Samtidigt får vi info om Sveaborg. 

www.hostelhelsinki.fi/sv

Dag 2
8.00   Morgonmål
9.00   Kanoner och tunnlar
           rundvandring
11.00 Utespel
12.00 Lunch
13.30 Pizzabakningen
16.00 Pizza Middag
17.00 Kvällsprogram 
           Kvällsbit

Välj en färdigt planerad helhet.Programmen innehållermiljöfostran, historia,gruppdynamik, samt träning avsociala färdigheter.Programmen sammanställsenligt gruppens behov

LÄGERSKOLMENY

Välj en färdig meny eller

gör en egen helhet från

vår À la Carte-lista!

LÄGERSKOLMENY

ryhmat@suokki.fi

ÄVENTYR PÅ SVEABORG

Programförslag
Dag 1
11.00 Ankomst 
12.00 Lunch
13.00 Erövring av
           Sveaborg
16.00 Middag
17.00 Utespel
           Kvällsbit

Dag 3
8.00 Morgonmål
Packning 
städning
10.00 Hemfärd



Dag 1
11.00 Ankomst
12.00 Lunch
13.00 Guidat besök på 
           Leksaksmuséet
           och Sveaborgs 
           muséet
16.00 Middag
17.00 Traditionella 
           lekar
           Kvällsmål

Dag 2
8.00 Morgonmål
9.00 Utfärd i naturen *
12.00 Lunch
13.30 Traditionell 
           matlagning
           gruppvis
16.00 Middag
17.00 Historier om 
           Sveaborg
           Kvällsmål

ryhmat@suokki.fi

KULTURSAFARI PÅ SVEABORG

Östersjö
Kultur Histori

a

Dag 3
  8.00 Morgonmål
           Packning
           Städning
10.00 Avfärd

Programförslag

Innehåll: Logi två nätter, med egna sängkläder,
Måltider, morgonmål, lunch, middag, kvällsmål
Lägerskolprogram som vi tillsammans planerar

 

Pris: 150€/pers (En vuxen gratis)
 

*Naturutfärden kan bytas ut mot en båtsafari på Östersjön för en avgift
på 880€. Förfrågningar kan göras i samband med bokningen

En upptäcktsresa i Sveaborgs
historia och kultur!

Under lägerskolan fördjupar vi
oss i det finska kulturarvet och 

i Finlands historia genom
arkitektur, traditionella lekar och

traditionell matlagning. 
Dessutom hinner vi bekanta oss
med Östersjöns natur. Hur mår

Östersjön i dag? Vilken betydelse
har Östersjön haft för Sveaborg?

www.hostelhelsinki.fi/sv



ryhmat@suokki.fi

Innehåll: Tre övernattningar (egna lakan, måltider) och gemensamt planerat
program. I priset ingår även färjturerna till Högholmen och Skanslandet.
Programmet kan ordnas från början av maj till slutet av september.
Pris: 190€/pers (1 vuxen gratis)
En aktivitetsfylld lägerskola i skärgården utanför Helsingfors. Vi får uppleva
skärgårdsanaturens pärlor, öarnas historia och både inhemska och utländska
exotiska djur. Programmet kan även anpassas till enbart två öar.

8.00 Morgonmål
Städning, packning.

Gemensam utvärdering.
Hemfärd.

 

www.hostelhelsinki.fi/sv

11.00 Ankomst 
12.00 Lunch

13-15 Naturvandring
med aktiviteter 

på Västra Svartholmen
16.00 Middag

17 -19 Kvällsprogram och
repetition av vad du lärt

dig under dagen
Kvällsbit

 

8.00 Morgonmål
10–14 En dag på

naturskolan Arken.
Lunchpaket

16.00 Middag
17 -19 Kvällsprogram och
repetition av vad du lärt

dig under dagen
Kvällsbit

 

8.00 Morgonmål
9-15 Upptäcktsfärd till

Skanslandet. Aktiviteter,
lunchpaket

Återfärd och fritid
16.00 Middag

17 -19 Kvällsprogram och
repetition av vad du lärt

dig under dagen
Kvällsbit

 

TRE ÖAR

Dag 1: Sveaborg Dag 2: Högholmen Dag 3: Skanslandet Dag 4: Hemfärd



Innehåll: Två övernattningar (egna lakan), måltider,
lunchpaket samt gemensamt planerat program.

 
Pris: 130€/pers (1 vuxen gratis)

 
Betyder vintern bara mörker och kyla? Nej inte på Sveaborg!

Där leker vi ute med ficklampor, bekantar oss med hur djuren
övervintrar, studerar stjärnhimlen och upplever vintern

tillsammans. Vinterpaketet gäller från oktober till februari
och kan även bokas som en eller flera nätters lägerskola. Vid

en natts lägerskola ingår ej besök på Högholmen.
Biljetter till Högholmen och tillbaka på egen bekostnad

Dag 1
11.00 Ankomst 
12.00 Lunch
13.00 Vinter-
           olympiad
16.00 Middag
17.00 Stjärnhimlen 
vid Gustavssvärd
Kvällsbit

Dag 2
8.00 Morgonmål
10.00 Naturskoledag  
           på Högholmen.
           ”Vinterhjältar ”   
            Lunchpack i kåtan.
16.00 Middag
17.00 Gemensamt
           Kvällsprogram
           Kvällsbit

Dag 3
8.00   Morgonmål
           Städning, 
           packning
           Gemensam      
           utvärdering
10.00 Hemfärd

Programförslag

VINTER PÅ SVEABORG - COOL! LÄGERSKOLBUFFET
Bygg upp en egen helhet 
från vår à la carte lista! 

 
Välj kost och logi, önskat

program och fullborda helheten
med blandtilläggstjänsterna.

KOST OCH LOGI

www.hostelhelsinki.fi/svryhmat@suokki.fi

Logi med helpension
April-maj, august-september 58€/pers/dygn
Oktober-mars 54€/pers/dygn
 
Enbart logi  ____________________
Morgonmål _________________________
Lunch _______________________________
Middag _____________________________
Kvällsbit ____________________________

 
 
 

 24/20€/pers
7€/pers

10€/pers
11€/pers

6€/pers
 
 



Det går rykten om att Sveaborg är i
fara och i behov av snabb
undsättning. Erövringen av
Sveaborg är ett aktivt äventyrs-
program. Klassen delas i små
grupper och orienterar sig fram och
utför problemlösnings-uppgifter
med hjälp av en iPad. Programmet
lämpar sig utmärkt som start på en
lägerskola.

För vem: åk 3-6
Gruppstorlek: 
10-25 pers
Tid: ca 2,5h
Pris: 150€/grupp

LÄGERSKOLBUFFET
ERÖVRINGEN AV SVEABORG

EN FUNGERANDE GRUPP
Roliga problemlösningar för att
utveckla gruppdynamiken!

Programmet ger läraren möjlighet att
kunna iaktta hur eleverna och
gruppen fungerar.

För vem: För alla som vill utveckla
gruppsamarbete.
Gruppstorlek: max 30
Tid: 2h
Pris: 150€/grupp

ryhmat@suokki.fi www.hostelhelsinki.fi/sv

LÄGERSKOLE-OLYMPIAD

Olympiaden mäter olika färdigheter
på ett lekfullt sätt. Man kämpar inte i
traditionella grenar. Den mest geniala
och flinkaste gruppen vinner!

För vem: åk. 1-9
Gruppstorlek: Max 30
Tid: 2h
Pris: 150€

MILJÖSTIG MED AKTIVITETER
En miljöstig med kontroller i närmiljön
där man i små grupper iakttar och
undersöker näromgivningen,
återvinning och Östersjön. Till sist
sammanställs iakttagelserna.

För vem: åk 2-5
Gruppstorlek: max 30
Tid: 2h
Pris: 150€/grupp

UTFÄRD I NATUREN
En aktiv studieutfärd i naturen vid
Östersjön. Genom olika aktiviteter
undersöker man Östersjön. Det finns
även möjlighet att laga mat på
Trangia.

För vem: åk 6-9
Gruppstorlek: max 30
Tid: 3h
Pris: 200€/grupp



Under historiestigen bekantar ni er i
små grupper med Sveaborgs
historia och de viktigaste
byggnaderna på ön. Varje grupp får
ett ansvarsobjekt som de närmare
bekantar sig. Efter det görs en
gemensam rundvandring där
ansvarsgrupperna informerar om
sitt objekt för de andra. Gruppen
väljer själv hur de vill framföra
informationen. 

De mest kreativa presentationerna
kommer man bäst ihåg!

För vem: åk 4-6
Gruppstorlek: Max 30
Tid: 2h
Pris: 150€

Du kan trycka din egen t-skjorta med
hjälp av en schablon, eller genom att
måla eller teckna. Det är bara din
egen fantasi som sätter gränser. T-
skjortan blir ett trevligt minne från
lägerskolan.

För vem: åk. 1-9
Gruppstorlek: ca. 15 pers.
(möjlighet att dela klassen)
Tid: 1-3h
Pris: 12€/pers

För vem: åk. 5-9
Gruppstorlek: Max 30
Tid: 4h
Pris: 15€/pers

Vi gör tillsammans en pizzamiddag i
små grupper. Alla elever deltar i
pizzabakningen och varje grupp får
välja sin egen pizzafyllning.

Exkursionen börjar med en
reflexspårning till Gustafssvärds vallar
som finns på Sveaborgs sydsida. Där
kan man studera norra halvklotets
stjärnhimmel med teleskop, kikare
eller bara med blotta ögat. Vi får
också höra mytologiska historier om
hur stjärnbilderna har uppstått. Detta
program kan genomföras oktober-
februari, om vädret så tillåter.

För vem: åk 5-9
Gruppstorlek: max 30
Tid: 2 h
Pris: 150 €/grupp

LÄGERSKOLBUFFET
HISTORIESTIG

ryhmat@suokki.fi www.hostelhelsinki.fi/sv

T-SHIRT WORK SHOP

PIZZAMIDDAG

STJÄRNSKÅDNING PÅ SVEABORG



Sveaborg som är vårt äldsta världsarv
upptogs på UNESCOs lista 1991.

Under programmet fördjupar vi oss i
Sveaborgs speciella historia som ett
betydelsefullt kulturarv. Vi bekantar oss
med historien bl.a. genom gamla lekar och
traditionell matlagning. Klassen arbetar
tillsammans och delvis i grupper. Varje
grupp (max 4st) får en egen iPad att jobba
med. Ett mera detaljerat program
utarbetas tillsammans med gruppen.

För vem: Åk 5-9
Gruppstorlek: Max 30 pers.
Tid: 3h
Pris: 200€

Skärgårdsnaturen utanför Helsingfors är en
mångsidig sevärdhet.På de yttersta skären
vilar gråsälar och vikare. På många skär
häckar olika sjöfåglar. 

Under den tre timmar långa safarin kan vi
både se sälar och sjöfåglar och lära oss om
deras liv och leverne. Samtidigt kan vi
fördjupa oss i Östersjöns ömtåliga natur. På
safarin använder vi en privat båt, dock med
väderreservation. Vi har även möjlighet att ta
i land på Mjölö för en picknick.

För vem: Åk 5-9
Gruppstorlek: Max 30 pers.
Tid: 3h
Pris: 1000€

LÄGERSKOLBUFFET
SVEABORGS KULTURARV BÅTSAFARI PÅ ÖSTERSJÖN

ryhmat@suokki.fi www.hostelhelsinki.fi/sv



LÄGERSKOLBUFFET

På den guidade turen får höra om
befästningens olika omväxlande
skeden, om fester och intriger och
också om nutiden. Vi får se de
viktigaste sevärdheterna såsom den
stora slottsgården på Vargön och den
på sin tid världens största torrdockan. 

Arrangör: Samfundet Ehrensvärd.

Gruppstorlek: Max 35
Tid: 1,5h
Pris: 140€/grupp

Filmen Sveaborg Experience förevisas i
auditoriet i Sveaborg-centret. Gruppen
har möjlighet att besöka Sveaborgs
museum antingen före eller efter
föreställningen.

Tid: 30 min
Pris: 25€/grupp

 På den guidade turen bekantar vi oss
med Sveaborgs misslyckade uppgift som
försvarsfästning. Vi får även besöka för
allmänheten stängda tunnlar och
kasematter. Det lönar sig att ta med
ficklampa i tunnlarnas mörker. 

Arrangör: Samfundet Ehrensvärd.

Gruppstorlek: Max 25
Tid: 1,5h
Pris: 160€/grupp

Lägerskolbastun är möjlig på våra
partners lokaler. Vi arbetar med
Bastion Bistro, Sveaborgs Officer
Club och Allas Sea Pool. Badning är
möjlig enligt bokningssituationen för
våra partners. Be om mer
information om erbjudandet.

Pris: från 170€/1,5h

GUIDAD PROMENAD

SVEABORG EXPERIENCE

ryhmat@suokki.fi www.hostelhelsinki.fi/sv

SVEABORGS KANONER OCH TUNNLAR

LÄGERSKOLBASTU

Ta kontakt:
HOSTEL SUOMENLINNA
Suomenlinna C 9
00190 Helsingfors
Tel. 045 343 8488
ryhmat@suokki.fi
www.hostelhelsinki.fi

SUOMEN LEIRIKOULUYHDISTYS -
LÄGERSKOLFÖRENINGEN I FINLAND RY
sly@suokki.fi
www.leirikoulut.info


