Finland: Land van duizend meren

11 dagen

1605

€ 1045

v.a.

p.p.

o.b.v. 2 personen, 10 overnachtingen in standaard 2-persoonskamers in
middenklasse accommodaties, incl. rechtstreekse vluchten van Amsterdam naar
Helsinki v.v. met ruimbagage en middenklasse huurauto voor 11 dagen.
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Een prachtige rondreis voor de Finlandliefhebber. Ontdek de kust, Lapland waar u kennis maakt met de cultuur van de Samen, de oorspronkelijke bewoners. Bij Rovaniemi
brengt u natuurlijk een bezoek aan het dorp van de kerstman en stapt u even de poolcirkel over. Dan via Kuusamo, prachtige natuurparken en het oosten van Finland met
haar Russisch-Orthodoxe invloeden naar het immens grote Saimaa merengebied. Langs
de ‘Koningsweg’ rijdt u vervolgens naar Helsinki, een stad waar heden en verleden hand
in hand gaan.
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DAGbeschrijving
Dag 1: Helsinki - Jyväskylä
U vliegt naar Helsinki waar u uw huurauto ophaalt en het binnenland inrijdt naar Jyväskylä, een
vriendelijke stadje in de heuvels en bij het Päijänne-meer.

Dag 2: Jyväskylä - Oulu
Vandaag rijdt u in noordelijke richting naar Oulu aan de Botnische Golf. De ruïnes van de vesting
Linnansaari op het gelijknamige eiland zijn interessant, alsmede een collectie over de Samencultuur in het streekmuseum.

Dag 3 en 4: Oulu - Rovaniemi
De hoofdstad van Fins Lapland is Rovaniemi, iets ten zuiden van de poolcirkel. U bent in het land
van de middernachtzon waar de zon in de zomer niet onder gaat. Hier leeft de oorspronkelijke
nomaden bevolking van Lapland, de Samen. Toeristische trekpleister is het dorp van de kerstman,
precies op de poolcirkel, met werkplaats, winkel en postkantoor.

Dag 5: Rovaniemi - Kuusamo
Via Kemijärvi reist u naar Kuusamo, in het noordoosten van Finland. U komt in een prachtige omgeving
met canyons, watervallen en stroomversnellingen. In het Oulanka Nationaal Park zijn diverse wandelroutes uitgezet.

Onderweg naar Kajaani kunt u een stop maken in het Suomussalmi Museum, waar een tentoonstelling is over de slag tussen de Finnen en de Russen in 1939. Kajaani ligt aan het Ruuhijärvi meer
met uitstekende vismogelijkheden. Het is een leuk, cultureel stadje met diverse dans-, poëzie- en
muziekfestivals.

Dag 7 en 8: Kajaani - Mikkeli

zonvaart.nl
tel. 0880 660 880

U rijdt in zuidelijke richting via Kuopio naar Mikkeli, de ‘hoofdstad’ van Oost-Finland in het Saimaa
merengebied. Vanuit Mikkeli zijn diverse uitstapjes mogelijk. In Kerimäki staat de grootste houten
kerk ter wereld. Imatra is slechts vijf kilometer vanaf de Russische grens gelegen en bekend vanwege de watervallen van de Vuoksi rivier.

Dag 9, 10 en 11: Mikkeli - Helsinki
U daalt af naar Helsinki. De stad bestaat uit veel groen en water en heeft prachtige gebouwen
zoals het Raadhuis, het Paleis, de Uspenski kathedraal en de Tuomiokirkko Dom. Het levendige
Kauppatori marktplein aan het havenfront en de in rotsen uitgehouwen Temppeliaukiokerk zijn
ook leuk om te bezoeken. Op dag elf vliegt u weer terug naar Nederland.

Deze reisbeschrijving is o.v.v. wijzingen en beschikbaarheid.

Dag 6: Kuusamo - Kajaani

