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Route 3
ngs de Botnissche Golf en
n rond Vaasa door het bin
nnenland
728 km langg en gaat lan
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 navigatiesyst
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..

De route in een notendop
Vertrek in V
Vaasa, maar niet voor u Gamla Vaasa
sa (Oud Vaasa
a) hebt bezo
ocht
Wegnumme
er
673
67
E8

Beschrijv
ving
Vaasa ( Gamla - Vaasa
a) - Stunderrs - Korsnäs - Kaskinen
Kaskinen - tot de aanssluiting mett de E8
Kristinesttad - Tuorila - Pori

ardigheden
Bezienswaa
Gamle Vaa
asa
: is de
d oorspronk
kelijke stad d
die na een brrand in 1852
2 bijna helem
maal verwoe
est werd, een
n
nieu
uwe stad we
erd aan de niieuwe kust, 6 km verderrop, gebouwdd
Vaasa
: hett nieuwe Vaa
asa is een mooderne stad met modern
ne architectuuur en musea
a, de zee bijj
Vaa
asa is elk jaa
ar van januarri tot april bevroren
b
: een
n dorp met 50
5 gebouwen
n waar de tra
aditionele Össtrobotnischhe cultuur wo
ordt
Stunders
tentoongesteld
gs de oude kustweg
k
ligt het meest "Z
Zweedse" de
eel van Finlan
and, sommige
e bewoners
: lang
Korsnäs
spre
eken oud-Zw
weeds, de weeg loopt voorrnamelijk do
oor bosgebieed, om de visssersdorpjes te
berreiken moet u rechtsaf sllaan, andere
e interessantte plaatsen zzijn: Malax, het eiland Bergö,
B
Harrrström, Näm
mpnäs, Närpees en Kaskinen
ad
: scheepvaartmuseum, schevve houten ke
erk van Ulrika
a Eleonora, m
museum in het
h zomerhu
uis
Kristinesta
n Carl Carlstrrom
van
Pori
: Juselius Mausolleum

er
Wegnumme
2
11
44

Beschrijv
ving
Pori - tot de aansluitiing met weggnummer 11
Kaasmark
kku - tot weg
gnummer 44
Riuttala - Kankaanpää
ä

Birk
kelund camp
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ovet i Halling
gdal Norge
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3 08 97 68
GPS : N 60° 37.150
0 - E 8° 13.164
informasjjon@birkelun
nd-camping.com

Bezienswaardigheden
Riuttala
: Riuttala boederijmuseum ( Farmhouse Museum)

Wegnummer
23
273
E12

Beschrijving
Kankaanpää - Niinisalo
Niinisalo - Karvia - Keskikylä
Keskikylä - Kurikka

Bezienswaardigheden
Karvia
: houten kerk gebouwd in 1798 door Salomon Kölström-Köykkä en de vrijstaande klokkentoren
uit 1806

Wegnummer
67
19
63

Beschrijving
Kurikka - Seinäjoki
Seinäjoki - Lapua - Kauhava
Kauhava - Evijärvi - Kaustinen

Bezienswaardigheden
Seinäjoki
: stadhuis, bibliotheek en kerk ontworpen door Alvar Aalto, zuidelijk Östrobotnisch
districtsmuseum, Mallaskoski brouwerij
Lapua
: Dom uit 1827 met het grootste orgel van Finland
Kauhava
: messenfabriek Iisakki Järvenpää Oy, museum over het maken van messen en textiel
Kaustinen
: folkfestival in de zomer

Wegnummer
13
749
E8/8

Beschrijving
Kaustinen - Kokkola
Kokkola - Jakobstad - Ytterjeppo
Ytterjeppo - Vaasa

Bezienswaardigheden
Kokkola
: Stadttheater (1927), oude watertoren, tankstation uit 1931, beeld "de zeehond" van
Karl G. Nylund (1970), in Kaarlela staat een middeleeuwse stenen kerk, Chydenius park
: oude handelsstad, brandde in de 18de eeuw grotendeels af maar de wijk Norrmalm (Skata)
Jakobstad
bleef redelijk intact en is een van de grootste en beste bewaarde houten steden,
Nanoq museum, botanische tuin Skolparken,
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Bezienswaardigheden langs deze route
Finland
¾
¾
¾
¾
¾

¾
¾
¾
¾

Gamle Vaasa : is de oorspronkelijke stad die na een brand in 1852 bijna helemaal verwoest werd,
een nieuwe stad werd aan de nieuwe kust, 6 km verderop, gebouwd
Vaasa : voor de kust ligt een mooie groep eilanden en riffen die te bereiken zijn via wegnr. 724 en een
veerboot naar Replot, het Vaasagebied stijgt per 100 jaar en meter; dit betekent, dat als dit
verschijnsel in dit tempo voortduurt, men in het jaar 5000 over land van Vaasa naar Zweden kan lopen.
Vaasa : het nieuwe Vaasa is een moderne stad met moderne architectuur en musea, de zee bij Vaasa is
elk jaar van januari tot april bevroren
Stunders : een dorp met 50 gebouwen waar de traditionele Östrobotnische cultuur wordt
tentoongesteld
Korsnäs : langs de oude kustweg ligt het meest "Zweedse" deel van Finland, sommige bewoners spreken
oud-Zweeds, de weg loopt voornamelijk door bosgebied, om de vissersdorpjes te bereiken moet u
rechtsaf slaan, andere interessante plaatsen zijn: Malax, het eiland Bergö, Harrström. Nämpnäs, Närpes
en Kaskinen
Riuttala : Riuttala boederijmuseum (Farmhouse Museum)
Seinäjoki : stadhuis, bibliotheek en kerk ontworpen door Alvar Aalto, zuidelijk Östrobotnisch
districtsmuseum, Mallaskoski brouwerij
Kokkola : Stadttheater (1927), oude watertoren, tankstation uit 1931, beeld "de zeehond" van
Karl G. Nylund (1970), in Kaarlela staat een middeleeuwse stenen kerk, Chydenius park
Jakobstad : oude handelsstad, brandde in de 18de eeuw grotendeels af maar de wijk Norrmalm (Skata)
bleef redelijk intact en is een van de grootste en beste bewaarde houten steden, Nanoq museum,
botanische tuin Skolparken
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