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ReisbeschRijving

De ‘Koningsroute’ is de oude postweg die sinds de veertiende eeuw de verbinding 
vormde tussen de Zweedse koningen in Stockholm en de Russische tsaren in Sint  
Petersburg. Er zijn nog enkele stukken goed bewaard gebleven. De hele weg is rijk  
bezaaid met tal van bezienswaardigheden en behoort tot belangrijkste toeristische 
routes in Scandinavië. U rijdt een groot deel van de route vanaf Lappeenranta op weg 
naar Helsinki.

hOOgTePUnTen
 Helsinki     Jyväskylä
 Turku  Lappeenranta 
 Hämeenlinna Helsinki

DAgbeschRijving
Dag 1 en 2: Helsinki - Turku 
U vliegt naar Helsinki, waar u na aankomst op de luchthaven uw huurauto in ontvangst neemt en 
naar Turku, de oudste stad van Finland rijdt. De stad ligt aan de monding van de rivier de Aurajoki. 
Bezienswaardig zijn het kasteel Turunlinna en de domkerk Tuomiokirkko. De scherenkust bij Turku, 
met de talloze eilandjes, is een prachtig natuurgebied waar het goed vertoeven is.

Dag 3: Turku - Hämeenlinna
U verlaat Turku aan de kust en rijdt naar het vriendelijke provinciestadje Hämeenlinna waar de 
beroemde glasfabriek van Iittala ligt. Hämeenlinna is temidden van een aantal prachtige natuur- 
gebieden gelegen en het grote, rode middeleeuwse kasteel aan het Vanajavesi meer trekt al  
eeuwenlang de aandacht. Ook de 33 meter hoge uitkijktoren op de Aulankovuori heuvel is een  
beklimming waard. Het is de geboortestad van de beroemdste componist van Finland, Jean Sibelius.

Dag 4: Hämeenlinna - Jyväskylä
U rijdt via Tampere met de Tammerkoskiwatervallen, de oude textielfabrieken waarin nu winkeltjes, 
restaurants en cafés zijn ondergebracht en diverse interessante musea naar Jyväskylä, aan de 
noordkant van het Päijännemeer. Onderweg kunt u een stop maken bij de houten kerk van  
Petäjävesi. U kunt een cruise maken en een bezoek brengen aan het saunadorp Muurame,  
waar u alles te weten komt over deze eeuwenoude Finse traditie. Liefhebbers van architectuur  
kunnen enkele gebouwen bekijken van de beroemde architect Alvar Aalto. 

Dag 5 en 6: Jyväskylä - Lappeenranta
Onderweg naar het Saimaa merengebied kunt u een stop maken in Mikkeli, de hoofdstad van oost 
Finland met mooie musea. De oude vestingstad Lappeenranta is prachtig gelegen in het Saimaa 
merengebied, met een oppervlakte zo groot als Belgie en Nederland samen. De stad ligt slechts 30 km 
vanaf de Russische grens.

Dag 7 en 8: Lappeenranta - Helsinki
Een mooie route over de ‘Koningsweg’, een middeleeuwse handelsroute die de Scandinavische 
steden met St. Petersburg verbond. Onderweg een stop in Porvoo, een van de oudste en mooiste 
steden van Finland met de kenmerkende houten huizen. De laatste twee overnachtingen zijn in 
Helsinki, de hoofdstad van Finland. Hier bezoekt u o.a. het Senaatsplein, de Esplanadi, de Uspenski 
kathedraal, de Tuomiokirkko Dom en de in rotsen uitgehouwen Temppeliaukiokerk.

Dag 9: Helsinki
De reis eindigt na het ontbijt. U rijdt met uw huurauto terug naar de luchthaven waar u de auto 
kunt inleveren en kunt inchecken voor uw terugvlucht.
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v.a.€ 925p.p.

Finland: Meren, steden en cultuur 9 dagen

zonvaart.nl
tel. 0880 660 880

o.b.v. 2 personen, 8 overnachtingen in standaard 2-persoonskamers in  
middenklasse accommodaties, incl. rechtstreekse vluchten van Amsterdam naar 
Helsinki v.v. met ruimbagage en middenklasse huurauto voor 9 dagen.
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