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POPIS LNIHY HELSINKY
Hledáte-li město tepající nočním životem do ranních hodin, kde party nikdy nekončí – pak
se poohlédněte jinde. Helsinky jsou městem chladného severského šarmu, kde se ve
srovnání s ostatními velkoměsty žije vcelku poklidně. Třebaže se jedná o jednu z
nejmladších metropolí světa, jsou Helsinky místem, kde najdete fascinující architekturu a
design, nekonvenční galerie a muzea i pikantní směsici Východu a Západu. Pokud sem tedy
vyjedete za kulturou, uměním a severskou historií, rozhodně se ocitnete na správné adrese.
Helsinky jsou bezpečnou, tolerantní, moderní a stylovou metropolí. Nové budovy
překvapivých tvarů sice poněkud mění panoráma města, místní jsou ale stále duší lidé „lesů
a jezer“ s vrozenou láskou k přírodě – což se odráží i v bezpočtu helsinských parků a
zahrad. Finové jsou vesměs klidní a tiší lidé, kteří na návštěvníky z jiných zemí mohou
působit poněkud introvertně. Jak tvrdí jeden starý vtip: „Extrovertního Fina poznáte podle
toho, že se při konverzaci dívá více na vaše boty, než na svoje vlastní.“ Pokud se ovšem
odhodláte ke vstřícnému gestu jako první, odměnou vám bude srdečnost a zájem, tak
vzácné ve velkých městech plných spěchajících lidí. Navštivte záliv Töölönlahti a
olympijský stadion. Na Náměstí Rautatientori vstupte do Finské národní galerie Ateneum.
Dobijte pevnost Suomenlinna a seznamte se s její minulostí i současností. Podnikněte
výlety na ostrovy Seurasaari, Korkeasaari, Pihlajasaari nebo Harakka.
HELSINKY - WIKIPEDIE
Helsinky jsou turistickým centrem a většinou prvním místem, které zahraniční turisté ve
Finsku navštíví. Jádro centra města bylo vybudováno v empírovém a většina ostatních
starších budov bylo postaveno v neorenesančním a neoklasicistním slohu. The Helsinki
Metropolitan Area (Greater Helsinki) consists of the cities of Helsinki Capital Region and
ten surrounding municipalities. The Metropolitan Area covers 3,697 square kilometres
(1,427 sq mi) and has a population of over 1.4 million, or about a fourth of the total
population of Finland. Helsinky je hlavním městem Finska a nabízí možnost ubytování ve
více jak 131 hotelech, apartmánech, penzionech a hostelech.Všechny informace o
ubytování v Helsinkách jsou snadno přístupné v našem systému, který vám garantuje
aktuální data, nejlepší cenu a snadný výběr dle všech možných parametrů. Helsinki è il
centro ferroviario principale della Finlandia meridionale, ed è collegato a tutti i principali
centri del paese e con la Lapponia. Sono inoltre presenti collegamenti giornalieri con San
Pietroburgo e Mosca. Helsinky byly založeny až v půlce 16. století švédským králem
Gustavem a dlouho bylo pod nadvládou sousedních Rusů. Návštěvníci města mohou
obdivovat jeho empírovou výstavbu, Tržní náměstí nebo některé z 80 muzeí. Předpověď
počasí Helsinky 6. října 2018 Odpoledne zataženo. Nejvyšší teplota 12°C. V noci zataženo.
Nejnižší teplota 6°C. Úhrn srážek 0.0 až 0.1 mm. Rezervujte si trajektovou přepravu do
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Trajekt Helsinki nebo se podívejte na aktuální informace z přístavu v Trajekt Helsinki,
plavební řády trajektu do Trajekt Helsinki a akční nabídky on-line na Aferry.pl. Zobrazit
všechny letecké společnosti, které nabízí letenky Praha - Helsinky. Nejlevnější letenky .
Rovnou zarezervuj bez poplatků navíc! Velké slevy na on-line rezervace hotelů ve městě
Helsinky, Finsko. Mnoho volných pokojů za skvělé ceny. Přečtěte si hodnocení hotelů a
vyberte si ten, který vám bude nejlépe vyhovovat. Specials & Limited Série věnována
vodce v prémiové kvalitě, moderní design, speciální ražený uzávěr quala s posuvným
dávkovačem, receptura založena na původních finských postupech a technologii…
Helsinky jsou hlavní město Finska a také největší přístav ve Finsku. Město leží na jihu
země na pobřeží Baltského moře. Helsinky se rozkládají jak na pevnině, tak na souostroví,
které sestává přibližně z tří set ostrovů, z nichž největší jsou Lauttasaari, Korkeasaari a
Seurasaari. Desde arriba hacia abajo y en sentido izquierda-derecha: Catedral de Helsinki,
vista del centro de Helsinki, Suomenlinna, edificios de Sanoma y Kiasma, Eduskuntatalo,
vista del centro de Helsinki de noche y playas en Aurinkolahti. Finská metropole je
nejseverněji položeným hlavním městem ze všech členských států Evropské unie. Helsinky
leží při březích Baltského moře ve Finském zálivu a s dalšími významnými městy baltského
regionu, Tallinnem, Stockholmem a Petrohradem, jej pojí pevné historické vazby. Sitting
on the edge of the Baltic, the modern, cosmopolitan city of Helsinki is the World Design
Capital for 2012. The beauty of the surrounding nature blends seamlessly with high-tech
achievements and contemporary trends. Helsinki Card. The Helsinki Card comes with a
complete guidebook of all the included attractions and excellent maps of the city. With you
free travel on public transport (trams, metro, buses, train, boats to the islands) as well as
free entrance to all major sights and museums, the Helsinki card is a great way to explore
the city.
HELSINKI - WIKIPEDIA
Helsinki (finnisch [ˈhɛlsiŋki], schwedisch Helsingfors [hɛlsɪŋˈfɔrs]) ist die Hauptstadt
Finnlands.Sie liegt in der Landschaft Uusimaa im Süden des Landes an der Küste des
Finnischen Meerbusens und ist die nördlichste Hauptstadt eines Mitgliedstaates der EU.Mit
635.181 Einwohnern (Stand 31. Dezember 2016) ist Helsinki mit Abstand die größte Stadt
Finnlands und drittgrößte Stadt. Stránka byla naposledy editována 16. 3. 2018 v 16:41. Text
je dostupný pod licencí Creative Commons Uveďte autora - Zachovejte licenci, případně za
dalších podmínek.Podrobnosti naleznete na stránce Podmínky užití.; Ochrana osobních
údajů; O Wikislovníku Najděte si s námi levné letenky do Helsinki Vantaa! Rezervace letů
pomocí Skyscanner je velmi snadná, rychlá a navíc úplně zdarma! S pomocí jednoduchého
vyhledávacího formuláře si můžete porovnat levné lety do Helsinki Vantaa. Aktuální místní
čas a geoinfo v Helsinky, Finsko . The Time Now je spolehlivým nástrojem při cestování,
volání nebo zkoumání. The Time Now poskytuje přesné (USA síť cesiové hodiny)
synchronizovaný čas a přesné časové služby v Helsinky, Finsko. Rezervace ubytování v
hotelech v blízkosti památek ve městě Helsinky | Příznivé ceny ubytování a velký výběr
pokojů. Rozhodování vám usnadní fotky a hodnocení zákazníků. The University of
Helsinki is the oldest and largest institution of academic education in Finland, an
international scientific community of 40,000 students and researchers. Teaching at the
University of Helsinki is based on research. In international university rankings, the
University of Helsinki typically ranks among the top 100. HELSINKI. Helsinki, the capital
of Finland, is a vibrant seaside city of beautiful islands and great green parks. The city's
rhythm is laid back yet at the same time refreshingly active in terms of both the number
and quality of restaurants and nightclubs. Helsinki is the Capital of Finland and the centre
of the Helsinki Region with 600 000 inhabitants. Helsinki is the Capital of Finland and the
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centre of the Helsinki Region with 600 000 inhabitants. Suoraan sisältöön. City of Helsinki.
HELSINKY, prohlídka okolí přístavu, Uspenská katedrála, navštívíme moderní kostel
Skalní chrám - Temppeliaukion kirkko, halu Finlandia, Olympijský stadion - dějiště LOH
1952, Sibeliův monument - památník nejslavnějšího finského skladatele. Find information
about the latest trends, events and restaurants in Helsinki, as well as get tips from local
residents. You can also create your own My Helsinki list, a visual map of your favourite
places in the city.... Helsinki. La capitale della Finlandia è una città compatta da esplorare a
piedi. Design, architettura, cultura e shopping: tante sono le opportunità per addentrarsi in
ogni angolo, compresi grandi parchi, foreste, laghi e un mare costellato da numerose isole.
The Czech Day in Helsinki was realized in connection with the celebration of the 100 year
anniversary of establishment of Czechoslovakia. We started the celebration with an open
air concert of Czech artists on the Esplanadi stage on Friday,… Strolling around the streets
of Helsinki will reveal an Empire-style of architecture, comparable to St. Petersburg. The
greatest example of this is the green-domed Lutheran Cathedral which rises proudly out of
the center of Senate Square. Letiště Helsinky-Vantaa Helsinki Vantaa International Airport,
Helsinki-Vantaan lentoasema Kod IATA:HEL Kod ICAO:EFHK GPS: 60°19'4.516″N,
24°57'58.489″E. Toto letiště najdeme asi 2 km západně od města Vantaa a asi 18 km
severně od centra Helsinek. Jde o největší letiště ve.
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