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Finland vakantietips 
Wat mag je niet missen? 

 

 
Foto: Business Finland 

Rauma staat sinds de 18e eeuw bekend om zijn kant en heeft een historisch centrum met 
18e- en 19e-eeuwse houten huizen, dat sinds 1991 op de UNESCO-Werelderfgoedlijst 
staat. 
Ook is Rauma bekend vanwege zijn karakteristieke dialect, Rauman giäl. 
 
Rauma is een van de oudste havensteden van Finland en kreeg in 1442 stadsrechten. De 
stad is rond een franciscaner klooster gebouwd, waarvan de kerk nog bestaat. De meeste 
huizen en gebouwen waren gemaakt van hout. 
 
In 1682 werd een groot deel van de stad door brand verwoest, maar het werd grotendeels 
herbouwd op dezelfde plaats. Rauma is nu een moderne stad met een oude historische 
kern met ruim 600 houten huizen. Het oude stadhuis is een monument. 
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Fort Suomenlinna 
Een fort, dat op zes eilanden bij de ingang van de haven van Helsinki is 
gebouwd, werd in de 18e eeuw door Zweden gebouwd ter verdediging 
tegen het Russische rijk. Tegenwoordig een populaire toeristische 
bestemming. 
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Oude kerk van Petäjävesi 
 
Typisch voorbeeld van de architectonische traditie van houten kerken in Noord-Europa. 
Gebouwd tussen 1763 en 1765. De kerk houdt nog steeds regelmatig diensten in de zomer. 
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Verla Hout- en kartonmolen in Kouvola (Jaala), 
Kymenlaakso. 
 
 De molen en omliggende woonwijk vertegenwoordigen 
een soort kleinschalige landelijke industriële 
nederzetting uit de 19e en vroege 20e eeuw. De fabriek 
werd omgebouwd tot een museum. 

 

 
Foto Lassi Kujala/Business Finland 
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Bronstijd begraafplaats van Sammallahdenmäki. 
 
Dateert uit de bronstijd en de vroege ijzertijd en omvat 33 grafheuvels. Oorspronkelijk 
vlakbij de kust gebouwd. Door het stijgende land liggen ze nu verder landinwaarts. 
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Struve geodetische boog. 
Deze geodetische Boog is een reeks triangulatiepunten die zich 
uitstrekken van Hammerfest in Noorwegen tot de Zwarte Zee. Opgesteld 
in een onderzoek om de grootte en vorm van de aarde vast te stellen. De 
Alatornio-kerk is een van de 6 stations in Finland. 
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Hoge Kust/ Kvarken-archipel 
Ligt in de Botnische Golf en omvat duizenden eilanden. Het gebied vertoont opvallende 
effecten van de postglaciale opleving. 
 
Dit is een UNESCO natuurerfgoedgebied. Het strekt zich uit tot de Zweedse kust. 
 

 
  

Maak een sledetocht met een rendier of husky’s. 
In de winter kan je op diverse plaatsen een heerlijke sledetocht maken, 
voortgetrokken door een rendier (hóhóhóóó!) of een team van husky’s. 
Die laatste zijn wat knuffeliger terwijl een rendier imponeert vanwege de 
grootte en enorme kracht. Het is volop genieten om zonder motorgeronk 
door de Finse bossen te glijden of over de vlakte van een bevroren meer. 
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Neem een duik in een van de 188000 Finse meren. 
Land van 1000 meren is een understatement want het zijn er veel meer. Daarom is vissen 
en watersport er zo populair. ’s Zomers zijn er talloze plekken waar je een verfrissende 
duik kunt nemen. Het water is dikwijls zo zuiver dat het te drinken is. Je kijkt metersdiep 
en ziet allerlei vissen. 
In de winter wordt er veel geschaatst terwijl anderen gaan ijsvissen. 
 

  

mailto:contact@bharte-reizen.eu
http://www.bharte-reien.eu/


 

Bharte Reizen 
Achtmaalseweg 75 

4881 VJ Zundert 
Nederland 

 

contact@bharte-reizen.eu 
www.bharte-reien.eu 

+31629215044 
 

 
Ga winkelen in Kauppahalli. 
De Turku-markthal (Kaupahalli) is de op één na oudste (1896) in Finland. 
De winkels in de markthal variëren van de oudste in Turku tot gloednieuw. 
Ze bieden een ruime keuze aan lekkernijen, maar ook het gebouw zelf is 
een bezoek waard. Een waardevolle cultuurhistorische site. 
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 Bewonder het noorderlicht 
Een natuurfenomeen zonder weerga: gordijnen van licht waaieren in afwisselende 
kleuren boven je hoofd. Geluidloos, onbereikbaar en alleen te zien wanneer het daar zelf 
zin in heeft. Garantie voor het noorderlicht bestaat niet. 
 
Fotograferen is alleen mogelijk met de juiste filters. Het mooiste is eigenlijk om dit stille 
vuurwerk te ondergaan en te bewonderen. Doorheen het glazen dak van je slaapkamer, 
vanuit een hot tub op de veranda of tijdens een avondlijke sledetocht of wandeling. 
 

  
Reis terug in de tijd naar de middeleeuwen in Porvoo. 
Oud Porvoo, met zijn rood-okerkleurige pakhuizen langs de rivier, is een 
van de meest gefotografeerde nationale landschappen in Finland en een 
vaste favoriet onder reizigers. Hier kunt u de kleurrijke houten huizen 
bewonderen en door de kronkelende geplaveide straatjes slenteren - als 
in een kinderboek. 
 
Tal van bekroonde restaurants, romantische hotels en B&B's, knusse 
cafés, eigenzinnige winkeltjes, chocolaterieën en boetiekjes nodigen uit 
om langer dan 1 dag te blijven. 
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Huur een zomerhuisje 
En verken van daaruit de omgeving! Je eigen uitvalsbasis van waaruit je je eigen plannen 
maakt. Dagtochten met een kano over de meren. Wandelen door de stille pracht van de 
natuur. Of een MTB tocht. ’s Avonds voldaan uitkijkend over het water of naar het bos om 
je heen. En genieten van de stilte met een grote S. 
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Bezoek Helsinki 
Of je nu besluit om een paar uur of meerdere dagen in Helsinki door te 
brengen, er is altijd wel iets interessants en unieks te zien en te beleven. 
In één dag kunt u genieten van de ontspannen sfeer van de Helsinki-
archipel, de unieke architectuur van de stad leren kennen en de beste 
culturele bezienswaardigheden bezoeken. 
 
Finlands hoofdstad is goed bereikbaar per auto (ferry), trein en vliegtuig. 
Enkele dingen die je er kan doen en beleven: 

→ Een stadstour met gids; te voet of per fiets 

→ Zeefort Suomenlinna bezoeken 

→ Architectuur bewonderen 

→ Kathedralen bezoeken 

→ Het Olympisch stadion bekijken 

→ Struin door de authentieke markthal 

→ Bewonder Seurasaari Eiland met het openluchtmuseum 

→ Wandel door één van de parken; Helsinki is voor 40% groen! 

→ Tentoonstellingen, concerten, food events, sport, festivals 
 
Helsinki aan de zee en de omringende natuur bieden het hele jaar door 
een breed scala aan activiteiten. 
De stad herbergt een uitgebreide selectie restaurants om aan alle smaken, 
budgetten en stemmingen te voldoen. De markten, markthallen en 
eetcultuur van de stad zijn niet alleen een zegen voor de bewoners, maar 
vooral voor de bezoekers. 
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Een ruim aanbod aan clubs en bars biedt voor ieder wat wils qua sfeer en 
prijs. Er heerst een levendige clubcultuur met dj's en elke avond van de 
week is er livemuziek. 
  

 

Bezoek Oulu 
Er zijn veel redenen om Oulu, aan de oever van de Botnische Baai, tijdens je vakantie te 
bezoeken. Oulu is het centrum van Noord-Finse wetenschap, zaken en cultuur en het 
snelst groeiende stadsgebied in arctisch Europa. Bovendien is het een stad met een warm 
hart midden in de prachtige noordelijke natuur. 
Activiteiten als (zee-) kanoën of kajakken, mountainbiken, wandelen, sledetochten en 
wandelen zijn maar enkele van de vele. Families, stelletjes, (sportieve) clubs en 
teambuilders kunnen hier hun hart ophalen. Zomer en winter! 
Geweldig goed te bereiken via de weg, per spoor of vliegtuig. 
Aan passende accommodatie en restaurants geen gebrek. 
 
Een verborgen pareltje is Hailuoto; een eilandje op 3 kwartier van Oulu. Je komt er per 
(gratis) veerpont. Bezoek de brouwerij, vuurtoren, het strand of maak de visserijfeesten 
mee! 
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Beleef het merengebied (rond Jyväskylä) 
 
Jyväkylä is het centrum van een enorm merengebied waar de 
mogelijkheden haast ontelbaar zijn, in alle seizoenen. 
 
Een aantal prachtige redenen voor een meerdaags verblijf: 
 
Natuurbelevenissen en activiteiten voor individuen en groepen 
• Vier nationale parken, veel natuurpaden en wandelwegen. 
• Unieke combinatie van steden en dorpen omgeven door meren en 
bossen. 
• Unieke accommodaties bij meren, stroomversnellingen etc. 
 
Wellness 
• De saunaregio van de wereld 
• Sauna ervaringen en producten: 
saunaparcours, saunayoga, rozensauna, rooksauna, tentsauna... 
• Wellness uit de natuur: stiltepad, bospad, yoga in de natuur. 
• De enige faculteit voor Sport- en Gezondheidswetenschappen in 
Finland: onderzoek naar sport en welzijn 
 
Cultuur 
• De hoofdstad van Alvar Aalto Architectuur met 29 locaties 
• Alvar Aalto-route – Architectuur en design uit de 20e eeuw 
• Twee Unesco-werelderfgoedlocaties: 
Petäjävesi: Oude Kerk 
Oravivuori: Triangulatietoren/ de Struve-keten 
• Unieke kerken en musea 
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Het Sneeuwkasteel en de ijsbrekertocht 
Kemi is een rustig plaatsje met enkele restaurants en accommodaties. 
Twee hoogtepunten zijn echter beroemd: 
Het sneeuwkasteel dat jaarlijks verrijst is een waar kunstwerk, gebouwd door specialisten 
uit de hele wereld. Je kan erin overnachten en er staan ijssculpturen. 
Maar voor de avonturiers is de Sampo het leukste doel: een echte ijsbreker die de 
bevroren Botnische Golf opvaart en kilometers uit de kust stopt. Via een loopbrug kun je, 
gekleed in een speciaal drijvend pak, het ijs op lopen en lekker gaan dobberen in het 
water. Een bijzondere ervaring want er heerst vooral stilte om je heen en je drijft 
middenin een ijsvlakte. 

  
Savonlinna (Kasteel, kerk en museum) 
De eeuwenoude archipel en kasteelstad Savonlinna met zijn omliggende 
dorpen biedt het hele jaar door veel te zien en te beleven. Er is genoeg 
cultuur, belevenissen en bezienswaardigheden om van te genieten. U 
bent van harte welkom voor een onvergetelijke vakantie aan het 
Saimaameer! 
Wat te denken van een riviercruise, wandelen in de stad of de natuur, 
schaatsen of mountainbiken… 
Deze bestemming is zomer en winter een belevenis. 
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 Ontmoet de echte kerstman in Rovaniemi 

Hoezo, de kerstman bestaat niet? Bezoek hem zelf, in het plaatsje Rovaniemi. Dat ligt in 
Fins Lapland.  
Kinderen, maar ook volwassenen, reizen het hele jaar door naar deze bijzondere plek. 
 
Het kan vrij druk zijn, mensen staan soms in de rij om de kerstman te ontmoeten samen 
met zijn rendieren. Rovaniemi is niet alleen de officiële woonplaats van de Kerstman. Het 
is eveneens het startpunt voor onvergetelijke winterse avonturen. Er staat zelfs een 
ijskoud maar knus sneeuwhotel. 
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