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UUSINTA v. 2015 -Helsingin kesäkautta värittävät
Sibeliuksen 150-vuotisjuhlavuosi ja runsas
tapahtumatarjonta. Helsinki tarjoaa paljon uutta
koettavaa, mutta myös vähemmän tunnetut paikat
tarjoavat matkailijalle lomaelämyksiä.
Visit Helsinki selvittää kevään aikana yhdessä Radio Helsingin
kanssa Helsingin salaisuutta, ja kuuntelijoilta on saatu vinkkejä
heidän omista mansikkapaikoistaan.
HelsinkiSecret-sivulla on sanottu muun muassa:
”Helsingissä parasta on uudelleen syntynyt ja tätä kirjoittaessanikin
syntyvä kivijalkaputiikkien, kahviloiden, ravintoloiden ja baarien
kulttuuri. Automarketit ovat osa nykyaikaa, mutta niiden
vastapainoksi perustetaan jatkuvasti uusia kiinnostavia pieniä
yrityksiä, jotka tuottavat palveluja ja iloja kaupunkilaisille ja
vierailijoille.”
”Helsingin salaisuus on kaupungin kätkemä ihana luonto, jota löytyy
runsaasti eri muodoissa. Kaupunki on täynnä rantoja, joistakin
pääsee mereen uimaan, sekä metsiä, joissa voi seikkailla ja kiipeillä
puissa. Korkeimmilta kallioilta voi nähdä suuren osan kaupunkia, ja
pelloilla voi aistia aidon maalaistunnelman!”
”Helsingin salaisuus piilee sen erilaisissa kaupunginosissa. On
ihanaa, että kaupunginosissa on erilainen tunnelma, erilaisia
yrityksiä keskittyneenä tietylle alueelle, erilaista arkkitehtuuria ja
erilainen oma tarkoituksensa osana Helsinkiä. On mahtavaa, että
asuin- tai ajanviettopaikkansa voi valita tunnelman mukaan.”
”Kesällä parasta on, että helsinkiläiset siirtävät olohuoneensa ulos ja
puistot sekä muut ulkotilat täyttyvät auringonottajista ja piknikkiä
nauttivista.”
Kesän uutuuksia
Sibeliuksen 150-vuotisjuhlavuosi tarjoaa matkailijoille
mahdollisuuksia kokea säveltäjän tarina ja musiikki Helsingissä.
Kesäkaudella järjestetään erilaisia konserttielämyksiä muun muassa
Musiikkitalossa Sibelius Finland Experience ja uudessa
Kulttuurisalongissa Sibelius Finlandia -esityksiä. Säveltäjän
elämään voi tutustua myös Virka Gallerian koko perheelle sopivassa
Sibeliuksen maailma -musiikkinäyttelyssä ja omatoimisesti
matkaillen Sibeliuksen poluilla -matkailureitin avulla.
Gymnaestrada-voimistelufestivaali tuo kaupunkiin 12.–18.
heinäkuuta 21 000 voimistelijaa yli 50 eri maasta. Festivaali tarjoaa
myös runsaasti maksuttomia esityksiä esimerkiksi Senaatintorin ja
Linnanmäen lavalla sekä Stadionin vieressä Paavo Nurmen kentällä.
Kaupungin uusimpiin ravintoloihin kuuluu huhtikuussa Hakaniemeen
Eläintarhanlahdelle avautunut Meripaviljonki. Lisäksi Helsingin
Hernesaareen kaavaillaan uutta kesäisin toimivaa, 2500 henkilöä
vetävää ravintola- ja tapahtuma-aluetta, joka on tarkoitus avata
yleisölle jo tulevana kesänä. Kesän uutuuksiin kuuluu myös
Tykkisluuppi-yleisöristeilyt Suomenlinnasta ainutlaatuisella 1700luvun tyylisellä tykkisluupilla. Kierroksia järjestetään tilauksesta
ryhmille ja kesän aikana on luvassa myös avoimia yleisöpäiviä.
www.visithelsinki.fi

