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Route 4
787 km langg en gaat door het Karellische land
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 K
Kuopio
Wegnumme
er
559
576
582
87
75

Beschrijv
ving
Kuopio - Siilinjärvi
S
Siilinjärvii - Juminen
Juminen - Rautavaara
a
Rautavaarra - Savikylä
ä
Savikylä - Nurmes

ardigheden
Bezienswaa
Kuopio
: 75 meter
m
hoge Puijo toren, orthodox ke
erkmuseum, marktplaats
ts, bekend om
m de
vissspecialiteit "kalakukko"
"
een het specia
ale Savo-dialect
: gessticht door tssaar Alexand
der ll, het Ka
arelisch dorp
p "Bomba Huuis" waar u ambachtelijk
a
ke
Nurmes
voo
orwerpen kun
nt kopen en genieten van
n een traditionele Karellische lunch

er
Wegnumme
73
522
74

Beschrijv
ving
Nurmes - Lieksa
Lieksa - Pankakoski
P
- Ilomantsi
Ilomantsi - Joensuu
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Bezienswaardigheden
Lieksa
: Pielinen Historisch Museum waar u 70 oude gebouwen kunt bezichtigen, Savotaranta is
Finlands grootste bosbouwkundig museum
Pankakoski
: in de omgeving van Pankakoski kunt u per vlot de Ruunaankosket (Ruuna stroomversnelling)
af; het hoogteverschil is 15,7 m verdeeld over 6 stroomversnellingen over 31 km rivier
Ilomantsi
: de meest oostelijke stad van Finland, voor het Karelisch erfgoed en de ambachten kunt u,
in het zuiden van de stad, Parppeinvaaraheuvel bezoeken, 25 km ten oosten van de stad liggen
de 18e-eeuwse ijzerfabrieken van Möhkö met in het museum de geschiedenis van de
ijzerertswinning
Joensuu
: universiteitsstad uit 1848, museum van Noord-Karelia, vrijheidspark, kunstmuseum,
kerk van St.Nikolaos

Wegnummer
6
71
14

Beschrijving
Joensuu - Kitee
Kitee - Anttola
Anttola - Savonlinna

Bezienswaardigheden
Savonlinna
: kasteel Olavinlinna, Russische villa Ruahalinna, Retretti Kunstcentrum en Lusto Finse
Bosmuseum beide bereikbaar per veerboot vanuit Savonlinna

Wegnummer
471
476
534/536
539
17

Beschrijving
Savonlinna - Sappu
Sappu - Heinävesi - Rummukkala
Rummukkala - Vehmersalmi
Vehmersalmi - Kurkihanju
Kurkihanu - Toivala - Vuorela - Kuopio

Bezienswaardigheden
Heinävesi
: het Varistaipale kanaal heeft het grootste hoogteverschil van Finland, klooster van Valamo,
Convent van Lintula
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Bezienswaardigheden langs deze route
Finland

¾ Kuopio : 75 meter hoge Puijo toren, orthodox kerkmuseum, marktplaats, bekend om de visspecialiteit
"kalakukko" en het speciale Savo-dialect

¾ Nurmes : gesticht door tsaar Alexander ll, het Karelisch dorp "Bomba Huis" waar u ambachtelijke
voorwerpen kunt kopen en genieten van een traditionele Karelische lunch

¾ Lieksa : Pielinen Historisch Museum waar u 70 oude gebouwen kunt bezichtigen, Savotaranta is Finalnds
¾
¾

¾
¾
¾

grootste bosbouwkundig museum
Pankakoski : in de omgeving van Pankakoski kunt u per vlot de Ruunaankosket (Ruuna
stroomversnelling) af; het hoogteverschil is 15,7 m verdeeld over
6 stroomversnellingen over 31 km rivier
Ilomantsi : de meest oostelijke stad van Finland, voor het Karelisch erfgoed en de ambachten kunt u, in
het zuiden van de stad, Parppeinvaaraheuvel bezoeken,
25 km ten oosten van de stad liggen de 18e-eeuwse ijzerfabrieken van Möhkö met in het museum de
geschiedenis van de ijzerertswinning
Joensuu : universiteitsstad uit 1848, museum van Noord-Karelia, vrijheidspark, kunstmuseum, kerk van
St.Nikolaos
Savonlinna : kasteel Olavinlinna, Russische villa Ruahalinna, Retretti Kunstcentrum en Lusto Finse
Bosmuseum beide bereikbaar per veerboot vanuit Savonlinna
Heinävesi : het Varistaipale kanaal heeft het grootste hoogteverschil van Finland, klooster van Valamo,
Convent van Lintula
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