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Route 1
813 km, de
e route gaatt door de zu
uidwesthoekk van Finland
d
Hieronder ggeven we de route in een
n notendop een een (klein
ne) opsomming van bezieenswaardigh
heden
langs de rou
ute.
Bij de besch
hrijving van de diverse provincies
p
(läääni) kunt u meer inform
matie vindenn over de bijjzonderheden
n
en beziensw
waardighede
en in deze prrovincies.
Met deze op
psomming en
n routebesch
hrijving, een
n goede wege
enkaart (of navigatiesyst
n
teem) en ee
en reisgids
van Finland
d kunt u een vakantie beleven zoals n
nooit te vore
en.
U kunt natu
uurlijk te alllen tijde van
n deze route afwijken en
n uw eigen ro
oute volgen..

De route in een notendop
Vertrek in H
Helsinki.
Wegnumme
er
130
130
11

Beschrijving
Helsinki - Hyvinkää - Riihimäki - H
Hämeenlinna
a
Hämeenliinna - Iitalla
a - Tampere
Tampere - Pori

ardigheden
Bezienswaa
Helsinki
: Pre
esidentieel Paleis,
P
Lutherrse St.Nicola
aas kathedra
aal, Rotskerkk van Timo en
e Tuomo
Suo
omalainen, Finlandiahal
F
van Alvar Aa
alto, Nationa
aal museum,, Suomenlinn
na
(We
erelderfgoed
dlijst), Sibeliiusmonumen
nt
Hyvinkää
: kerrk van Hyvink
kää gebouwd
d door Aarno
o Ruusuvuorii, het landhuuis van Kytäjjä
Riihimäki
: garrnizoensplaatts, tradition
nele hart van
n de Finse gla
asindustrie, Glasmuseum
m,
Finss Jachtmuseum
na
: Forrt gebouwd door
d
Birger JJarl in de 13de eeuw, Au
ulankoparklaandschap-en natuurreserrvaat,
Hämeenlinn
geb
boorteplaats van Jean Sib
belius
Iitalla
: "een
n werk dat geen
g
opzien baart is het niet waard te worden ggemaakt" is het
h motto va
an de
glasswerkers uit Iitalla, rond
dleidingen door
d
de fabriek
: Särkänniemi am
musements p
park
Tampere

er
Wegnumme
8
196
192

Beschrijving
Pori - Rau
uma - Polttilla
Polttila - Uusikaupun
nki - Taivassaalo
Taivassallo - Pyhä
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Bezienswaardigheden
Rauma
: één van de oudste havensteden van Finland, bekend door kant en houten huizen in
Oud-Rauma (Werelderfgoedlijst), huisje van Kirtsi (Pohjankatu 3)
Uusikaupunki
: op 9 na oudste stad van Finland, ook bekend als Nystad (Zweedse naam), rode windmolens,
zeevaartmuseum, oude houten zouthuisjes, Bonk museum
Taivassalo
: kerk met fresco's

Wegnummer Beschrijving
ongenummerd Pyhä - Askainen - Naantali - Turku
110
Turku - Paimio - Salo
52
Salo - Perniö

Bezienswaardigheden
Luohissari/Askainen
: 17de eeuws landgoed met prachtige weilanden en parken, geboortehuis van
Carl Hustav Mannerheim (voormalig president van Finland)
Naantali
: klooster van de orde van St. Brigitta uit 1462 en gerestaureerd in 1963, Kultaranta is
een landgoed van 56 ha met een mooie rozentuin en rondleidingen
Turku
: de oudste stad(stadsrechten in 1525) van het land, Sibeliusmuseum, Wäinö Aaltonen
museum, 2 musea op schepen nl. Sigyn (bark uit 1887) en Suomen Joutsen
(frans vrachtschip uit 1892), bakstenen kathedraal uit de 13de eeuw, kasteel uit de
13de eeuw

Wegnummer Beschrijving
ongenummerd Perniö - Koski - Pohja (Fiskars)
111
Pohja - Karis
Karjaa - Ingå - Helsinki
51

Bezienswaardigheden
Pohja
: bezoek het bijzondere plaatsje Fiskars waar de bekende scharen, messen etc. gemaakt worden
Karis
: middeleeuws kasteel Junkarsborg

Wegnummer Beschrijving
170
Helsinki - Porvoo - Loviisa
E18/7
Loviisa - Kotka - Hamina

Bezienswaardigheden
Porvoo
: heeft een kathedraal en langs de over van de Porvoonjoki een mooie rij botenhuizen
Loviisa
: garnizoensplaats
Kotka
: is gebouwd op een eiland in de monding van de rivier Kymioki, Orthodoxe kerk
Hamina
: is de laatste stad voor de Russische grens (43 km), het centrum vormt een achthoek met
8 straten die samenkomen bij het oude Stadhuis
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Bezienswaardigheden langs deze route
Finland
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾

Helsinki : Presidentieel Paleis, stadhuis, Lutherse St.Nicolaas kathedraal, Rotskerk van Timo en
Tuomo Suomalainen, Finlandiahal van Alvar Aalto, Suomenlinna (Werelderfgoedlijst),
Sibeliusmonument
Riihimäki : Glasmuseum, Fins Jachtmuseum
Hämeenlinna : Fort gebouwd door Birger Jarl in de 13de eeuw, Aulankoparklandschap- en
natuurreservaat, geboorteplaats van Jean Sibelius
Iitalla : "een werk dat geen opzien baart is het niet waard te worden gemaakt" is het motto van de
glaswerkers uit Iitalla, rondleidingen door de fabriek
Rauma : één van de oudste havensteden van Finland, bekend door kant en houten huizen in Oud-Rauma
(Werelderfgoedlijst), huisje van Kirtsi (Pohjankatu 3)
Naantali : klooster van de orde van St. Brigitta uit 1462 en gerestaureerd in 1963, Kultaranta is een
landgoed van 56 ha met een mooie rozentuin en rondleidingen,
het kleine eiland Kailo dat, over een brug, te voet bereikbaar is
Turku : de oudste stad(stadsrechten in 1525) van het land, Sibeliusmuseum, Wäinö Aaltonenmuseum,
2 musea op schepen nl. Sigyn (bark uit 1887) en Suomen Joutsen (frans vrachtschip uit 1892), bakstenen
kathedraal uit de 13de eeuw, kasteel uit de 13de eeuw
Pohja : bezoek het bijzondere plaatsje Fiskars waar de bekende scharen, messen etc. gemaakt worden
Porvoo : heeft een kathedraal en langs de over van de Porvoonjoki een mooie rij botenhuizen
Kotka : is gebouwd op een eiland in de monding van de rivier Kymioki, Orthodoxe kerk
Hamina : is de laatste stad voor de Russische grens (43 km), het centrum vormt een achthoek met
8 straten die samenkomen bij het oude Stadhuis
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