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Route 5
m
Finlan
nd en het grrensgebied met
m Rusland dat
d bestaat uit een wild
dernis van bo
ossen,
709 km en gaat door midden
meren en w
watervallen
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
De route sta
art en stop in
i Kajaani
Wegnumme
er
E63/5
28
879

Beschrijv
ving
Kajaani - Mainua
Mainua - Vuottolahti
Vuottolah
hti - Vuolijok
ki - Enonkylää tot wegnum
mmer 800

ardigheden
Bezienswaa
Kajaani
: ruïne va
an het kastee
el van Kajaan
ni "Kajanebo
org", marktplaats met hoouten raadhu
uis

er Beschrijv
ving
Wegnumme
800
Vaala - Kiivarinjärvi - Puolanka - V
Vaaranniva - Taivalkoski
20
Taivalkoski - Kuusamo
o

Bezienswaa
ardigheden
Puolanka
: de hoo
ogste waterv
val van FInlan
nd, Hepokön
ngäs ligt op ongeveer
o
16 km van het centrum van
n de
stad, stroomversne
s
elling Kalliusskoski
: winterrsportplaats,, openluchtm
museum van Kuusamo
Kuusamo

Wegnumme
er Beschrijv
ving
E63/5
Kuusamo - tot wegnum
mmer 843
843
Poussu - Palovaara
P
Birk
kelund camp
ping 3577 Ho
ovet i Halling
gdal Norge
teleefon : 0047 32
3 08 97 68
GPS : N 60° 37.150
0 - E 8° 13.164
informasjjon@birkelun
nd-camping.com

Wegnummer Beschrijving
912
Palovaara - Ahola - Kuhmo
900
Kuhmo - Hietaperä - Kaitainsalmi

Bezienswaardigheden
Kuhmo
: Kuhmo kunstcentrum, 19 eeuwse kerk met klokketoren, Tuupala verzameling van traditionele
gebouwen

Wegnummer
888
76/899
E63/5

Beschrijving
Kaitainsalmi - Sotkamo
Sotkamo -Vuokatti - Jormua
Jormua - Kajaani

Bezienswaardigheden
Sotkamo
: wintersportplaats

Bezienswaardigheden langs deze route
Finland

¾ Kajaani : ruïne van het kasteel van Kajaani "Kajaneborg", marktplaats met houten raadhuis
¾ Puolanka : de hoogste waterval van FInland, Hepoköngäs ligt op ongeveer 16 km van het centrum van
de stad, stroomversnelling Kalliuskoski
¾ Kuusamo : wintersportplaats, openluchtmuseum van Kuusamo
¾ Kuhmo : Kuhmo kunstcentrum, 19 eeuwse kerk met klokketoren, Tuupala verzameling van
traditionele gebouwen
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