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Route 2
r
in het merengebiied tussen Ta
ampere en Savonlinna
850 km, en maakt een rondje
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
(lääänit) kunt u meer inforrmatie vindeen over de biijzonderhede
en
en beziensw
waardighede
en in deze prrovincies.
Met deze op
psomming en
n routebesch
hrijving, een
n goede wege
enkaart (of navigatiesys
n
teem) en ee
en reisgids va
an
Finland kun
nt u een vaka
antie beleve
en zoals nooiit te voren.
U kunt natu
uurlijk te alllen tijde van
n deze route afwijken en
n uw eigen ro
oute volgen..
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Wegnummer Beschrijving
468
Särkamäki - Viljolahti - Savonlinna
14
Savonlinna - Punkaharju - Särkisalmi
6

Särkisalmi - Parikkala - Imatra

Bezienswaardigheden
Savonlinna
: kasteel Olavinlinna, Russische villa Ruahalinna, Retretti Kunstcentrum en Lusto Finse
Bosmuseum beide bereikbaar per veerboot vanuit Savonlinna
Punkaharju
: een uit de ijstijd overgebleven bergketen vormt een natuurlijke smalle grens (7 km) die
fungeert als verbindingsweg tussen de gebieden Puruvesi en Vaistonselka
Parikkala
: nederzettingen uit het Stenen tijdperk en het Bronzen tijdperk
Imatra
: stroomversnelling Imatrankoski, grensovergangen naar Rusland

Wegnummer Beschrijving
6
Imatra - Lappeenranta - Kouvola
12
Kouvola - Lahti - Tampere

Bezienswaardigheden
Lappeenranta
: garnizoensplaats, kanaal van Lappeenranta (23 km in Finland) naar Vyborg (20 km in
Rusland) met een hoogteverschil van 76 meter en 8 sluizen
Kouvola
: stroomversnelling Kymijoki, hout-en kartonmolen van Verla ( Werelderfgoedlijst
Lahti
: moderne stad die bekend is als sportcentrum met uitstekende voorzieningen voor het
schansspringen, "toegangspoort" tot het centrale merengebied
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Tampere : Särkänniemi amusements park, Tampere kunstmuseum, Kaleva kerk
Mänttä : Gosta Serlachius Museum
Keuruu : hoofdstad van 400 meren, Nicolaintano Liukko-boerderij met een traditioneel boerencafé,
houten kerk uit 1758
Petäjävesi : Lutherse kerk (1763, Werelderfgoedlijst)
Jyväskylä : meer dan 30 gebouwen en een museum van Alvar Aalto, boottocht over het Päijännemeer,
watertoren Vesilinna met een prachtig uitzicht, museum van de sauna in Muurame
Savonlinna : kasteel Olavinlinna, Russische villa Ruahalinna, Retretti Kustcentrum en Lusto Finse
Bosmuseum beide bereikbaar per veerboot vanuit Savonlinna
Lappeenranta : garnizoensplaats, kanaal van Lappeenranta (23 km in Finland) naar Vyborg (20 km in
Rusland) met een hoogteverschil van 76 meter en 8 sluizen, Cavaleriemuseum, Zuid-Karelia Museum,
Orthodoxe kerk uit 1795, Koffiehuis Majurka, elke dag rijden 2 soldaten te paard door de wijk om de
rust in Lappeenranta veilig te stellen; dit is een symbolisch gebaar dat herinnert aan het verleden van
de stad als pion in de handen van grotere machten
Kouvola: stroomversnelling Kymijoki, hout-en kartonmolen van Verla (Werelderfgoedlijst)
Lahti : moderne stad die bekend is als sportcentrum met uitstekende voorzieningen voor het
schansspringen, "toegangspoort" tot het centrale merengebied, het is mogelijk om met een veerdienst
een lange (120 km), prachtige tocht naar Jyväskylä te maken, deze tocht duurt 10 uur en gaat over het
Päijännemeer
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