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Door de Covid-19 was het heel onzeker of we dit jaar wel naar Finland konden gaan.  

Op 18 juni kwam vanuit Finland het sein dat je kon gaan als je een Digital Corona Certificate had.  

Gelukkig hadden wij al een volledige vaccinatie, omdat we in beiden in maart corona gehad hadden en 

we ook al één vaccinatie hadden gehad. Anders was het niet gelukt. 

Echter in Nederland kon je dit document pas op 1 juli 2021 downloaden, vandaar dat we pas heel laat 

de boot konden boeken, wat best een beetje stressvol was. 

 

Donderdag 15-07-2021: 

Ik was vandaag al vrij en kon de bus rustig inpakken. 

Ik zou Hetty op haar werk in Rotterdam ophalen en daarna zouden 

we naar Otterlo rijden om alvast een stukje onderweg te zijn. Om 

17:30 uur reden we uit Rotterdam weg en we zaten om 19:30 uur al 

op het terras bij de Walthoorn in Otterlo om een hapje te eten. 

 
De bus netjes ingepakt 

   

Vrijdag 16-07-2021: 

We zijn vanmorgen een beetje op tijd opgestaan omdat we rustig door Duitsland heen wilden rijden 

en we toch wel wat oponthoud verwachten. Dit omdat we uit onze ervaring van de laatste jaren 

weten dat er altijd gewerkt wordt aan de autobahn tussen Osnabrück en Lubeck. 

Rond 16:30 uur waren we in Travemünde en zijn we naar het hotel/restaurant Grüner Jäger gereden 

om lekker te eten op het terras. 

Daarna zijn we naar de Skandinavienkai gereden om in te checken 

voor de Finnlines naar Helsinki. 

 
Relaxen na de lange rit op het terras 

 
Een berichtje van de Duitse overheid 

 
Stau 

   

Zaterdag 17-07-2021: 

Vandaag een hele dag op zee. Een beetje lezen, drinken en eten, want meer is er niet te doen. 

   

Zondag 18-07-2021:   

We kwamen vanmorgen om 9:30 uur aan in Vuosaari (Helsinki) en 

hebben besloten dat we vandaag zo ver mogelijk richting het 

noorden zouden rijden via de snelwegen. 

Af en toe een stop om wat koffie te drinken, of boodschappen te 

doen, of wat te eten.  

We zijn vandaag opgeschoten tot net onder de poolcirkel en hier 

vonden we een kleine camping in Ylitorneo. 

 

Het weer was nogal wisselend, het was drukkend en af en toe 

hadden we een flinke bui. 
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Maandag 19-07-2021:  

 
Het passeren van de poolcirkel 

Vanmorgen hebben we eerst eens lekker uitgeslapen en daarna 

hebben we gekeken waar we vandaag heen zouden rijden.  

We hadden namelijk helemaal niets gepland.  

We besloten om naar het Pallas Tunturi hotel te rijden, om 

daarvandaan een leuke wandeling te doen in het Pallas-Yllästunturi 

nationale park. 

 

Na de bus bij het hotel geparkeerd te hebben en een bezoek aan het 

visitor centre, zijn we gaan lopen. Er stond een heel harde wind en 

af en toe viel er een kleine bui. 

 

’s Avonds zijn we naar de grote parkeerplaats gereden, die een paar 

honderd meter van het hotel ligt om hier te overnachten. 

 

 
De bus bij het hotel geparkeerd 

 
De 7 km lange wandeling 

 
Koken achter de bus ivm de harde 

wind 

      
Uitzicht vanaf het hoogste punt van de Palkaskeronkierros wandeling 

   

Dinsdag 20-07-2021:   

 

 

Vandaag gaan we proberen of we ook Noorwegen in kunnen 

komen met onze QR code. 

We reden eerst naar Hetta en daar vandaan zijn we richting 

Noorwegen gegaan. 

Bij de Noorse grens werden we inderdaad aangehouden, maar 

na het laten scannen van onze QR code konden we zonder 

problemen doorrijden. 

Nu we in Noorwegen waren, besloten we om richting Ifjord te 

rijden via Lakselv. We hebben overnacht vlak voor Lakselv in 

Skoganvarra. 
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Woensdag 21-07-2021:   

Vanuit Skoganvarra zijn we verder gereden naar Lakselv. Eeerst daar weer boodschappen gedaan en 

getankt en daarna rechtsaf gegaan richting Ifjord (en niet linksaf naar de Noordkaap). 

Bij Ifjord besloten we om door te rijden naar Slettnes fyr. Onderweg kwamen we nog in de middle of 

knowwhere op de 888 in een file terecht. Er was een zwaar ongeluk gebeurd en we stonden daar een 

uur stil. 

Bij Slettnes fyr stormde het heel erg, een heel mooi gezicht, maar koken buiten was wel een 

uitdaging. 

 

 
Langs de 98 net voorbij Lakselv 

 
Ook langs de 98 

 
Langs de 888 richting Mehamn 

   

 
In de file voor een ongeluk 

 
Buiten koken met hard wind 

 
Slettnes fyr 

Donderdag 22-07-2021:   

Vanmorgen wilden we de vuurtoren bezoeken, maar deze bleek 

dicht te zijn voor verbouwing. 

Hierna zijn we terug gereden naar Gamvik en daarna door naar 

Kollefjord, Dyfjord en Skjånes, door steeds de zijweg in te rijden, 

rond te kijken en te genieten van alles en weer terug. 

 

We zijn ’s avonds net voor Ifjord gestopt op een mooi,zeer winderig, 

(ja alweer) plekje. 

 
Kollefjord 

   

 
Dyfjord 

  
Ons plekje voor de nacht 
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Vrijdag 23-07-2021:   

Vandaag zijn we verder gereden via Ifjord naar Tana Bru. 

Hier hebben we flink inkopen gedaan en ook onze voorraad diesel 

bijgevuld. 

Daarna zijn we de nieuwe brug over gegaan en zijn richting 

Hamningberg gereden. Hier wilden we vorig jaar al heen, maar door 

de coronamaatregelen moesten we toen eerder in Finland terug zijn. 

We zijn heel veel gestopt onderweg om en zijn uiteindelijk bij 

Ekkerøy gestopt. Hier hebben we een leuke wandeling door het 

vogelreservaat gemaakt.  
Het grootste gevaar op de weg 

 
Nesseby kerk 

 
De blauwe wandeling gedaan 

 

   

Zaterdag 24-07-2021:   

 

 
Vardø 

Vandaag zijn we verder gereden richting Hamningberg, eerst 

gestopt in Vardø en daarna de mooie weg richting 

Hamningberg. Het stormde hard, dus af en toe sloeg het water 

van de golven gewoon over de weg. 

 

We hebben de bus aan de Barentszee geparkeerd en stonden 

vol in de wind, maar dat was best mooi. 

’s Avonds hebben we nog een wandeling in de heuvels naast 

Hamningberg gelopen. 
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Geslapen aan de Barentszee (Båtsfjord) 

Zondag 25-07-2021:   

Vannacht is de bus heel erg tekeer gegaan, de wind stond precies op de zijkant. 

Toen we vanmorgen wakker werden was het wel droog. 

Na het ontbijt zijn we weer terug gereden via Vardø naar de E6. 

Onderweg hebben we bij Vadso weer alles bijgevuld (water en diesel). Iets buiten Vadso zijn we bij 

een camping gestopt om bij een camping te vragen of we mochten douchen. Dit kon voor 10 NOK. 

Na de lekkere douche zijn we daarna naar de E6 gereden en zijn richting Kirkenes gereden. 

Onderweg weer een paar maal gestopt. Bij de afslag richting Bugøynes zijn we deze weg in gereden 

en vonden een heel mooi plaatsje om te overnachten. We moesten hiervoor wel een heuvel oprijden, 

maar dat was goed te doen. 

We hadden een heel mooi uitzicht en tijdens een wandelig kwamen we erachter dat hier de hilla 

(bergbraambes) al op een paar plaatsen rijp was. Dat hadden we deze vakantie nog niet gezien. 

   

 
Onze mooie plekje 

 
Mooi uitzicht op de fjord 

 
Rijpe hilla (bergbraambes) 

   

Maandag 26-07-2021:   

 

 
Een zijweggetje richting Vagge 

Vanaf ons plaatsje zijn we vandaag verder gereden naar 

Bugøynes (het schijnt de hoofdstad van de king crab te zijn) 

en daarna zijn we via de E6 diverse zijweggetjes ingereden. 

Als laatste in de buurt van Neiden, richting Mikkelsnes. 

Hier kwamen we uit bij een natuurgebied met een mooie 

parkeerplaats. 

Aangezien het vandaag eens mooi weer was, besloten we om 

hier eens een middagje lekker in de zon te gaan zitten. ’s 

Avonds hebben we ook nog een wandeling in het natuurgebied 

gedaan, waarbij we zeehonden zagen die best wel ver de fjord 

ingezwommen waren. 

   

 
Typisch berkenbos  

 
Een middagje relaxen in de zon 

 
Zeehonden ver in de fjord 
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Dinsdag 27-07-2021:   

Vandaag zijn we de grans tussen Noorwegen en Finland weer over 

gegaan. We hadden verwacht dat er bij de grens van Finland wel 

controle zou zijn, maar er stond helemaal niemand bij de grenspost. 

We zijn vandaag doorgereden tot we een leuk plekje vonden lang de 

92. 

We hebben ’s avonds een lekker vuurtje gemaakt en we hebben ook 

nog in het meer gezwommen. 

 
Een lekker vuurtje  

Woensdag 28-07-2021:   

Na een heerlijke rustige nacht zijn we verder gereden naar 

Kaamanen om daar een cache te halen en lekker een kopje koffie te 

drinken. 

Daarna zijn we via Inari en Ivalo naar Saariselkä gereden. Dit is 

zoals altijd onze “langere stop” in een vakantie. Nadat we ons bussi 

op de overnachtingsplek bij “de big yellow building gezet” hebben, 

zijn we het dorp ingegaan. Ons viel op dat er wel enkele zaken dicht 

waren en dat diverse hotels ook deels dicht waren. Het was een stuk 

rustiger. 

Gelukkig was Panimo en O’Porro wel open en we moesten wel eten 

bij Teerenpesä, want het restaurant van Tunturi was dicht. 

 

 
Onze overnachtingsplek in het dorp 

   

Donderdag 29-07-2021:   

We hebben vandaag een wandeling van ± 20km gelopen. Na deze wandeling, die begon bij het 

Tunturi hotel, kwamen we uit boven op de Kaunispää. 

We hebben hier in het restaurant lekker gegeten. Daarna zijn we weer terug gelopen naar Saariselkä 

en hebben nog wat gedronken in diverse gelegenheden (net zoals de Finnen doen). 

 

 
Wandeling in het Nationale Park 

 
Eten op de Kaunispää 

 
In de kroeg 

   

Vrijdag 30-07-2021:   

We zijn vandaag naar de Kiilopää gereden en hebben daar een 

wandeling gedaan. We wilden eerst struinen over een aantal bergen, 

maar daar hebben we toch vanaf gezien omdat het een veel 

miezerde en je daardoor niet ver kon kijken. Daarom hebben we 

een gemarkeerde route gelopen. 

Na het wandelen hebben we een douche genomen (€3/pp) bij 

Suomen Latu Kiilopää en hebben we hier gegeten in het restaurant. 

Daarna zijn we teruggereden naar Saariselkä en hebben ’s avonds 

ons gebruikelijke rondje gedaan.  
Veel miezer op de berg 
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Zaterdag 31-07-2021:   

We zijn vandaag vertrokken uit Saariselkä. Normaal zouden we hier 

langer blijven, maar we hebben maar 3 weken. 

We zijn eerst naar Sodankylä gereden, met onderweg een paar 

stops. In Sodankylä hebben we weer inkopen gedaan en daarna zijn 

we richting Rovaniemi gereden. 

In de buurt van Perttaus zijn we weer gestopt en hebben een leuk 

plekje voor de nacht gevonden. 

 
Ons plekje voor de nacht 

   

Zondag 01-08-2021:   

De route ging verder via Rovaniemi naar het Syote NP. Hier zijn we 

bij Kollarilampi gestopt. We hebben de bus op de parkeerplaats van 

deze korte wandeling gezet. En zijn naar de hut gelopen. Hier 

hebben we een leuk vuurtje gemaakt en hebben worstjes 

geroosterd. Daarna hebben we nog een wandelig gedaan naar een 

aanal geocaches 

 
Af -en toe een flinke bui 

 

 
Een lekker vuurtje maken bij de hut 

 
Lekkere geroosterde worstjes 

 
Geocachen in Syote 

   

Maandag 02-08-2021:   

 

 
Leuke caches langs een doodlopende weg. 

Vanaf de parkeerplaats van de wandeling zijn we naar het 

Visitor Centre van Syote NP gereden. Hier hebben we een 

andere (nieuwe) wandeling gedaan, die ook weer een aantal 

geocaches bevatte. Daarna hebben we een lekkere soep 

gegeten in het Visitor Centre en zijn daarna weer verder 

gegaan op onze tocht richting het zuiden. 

Onderweg nog een paar heel leuke caches gedaan op een 

doodlopende weg, waar alle bomen omgewaaid waren. 

We kwamen uiteindelijk uit voor de nacht bij de parkeerplaats 

naast een klein riviertje. 
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Dinsdag 03-08-2021:   

Vandaag een echte rijdag, mede omdat het de gehele dag regende. 

We hebben een leuk plekje gevonden voor de nacht bij een hut. 

Hier konden we lekker binnen droog koken. 

 

 

 

 

 
Lekker binnen kunnen koken  

   

Woensdag 04-08-2021:   

We hebben vandaag in het zuiden de Russische grens nog een stukje 

gevolgd, want we waren hier nog nooit geweest. We zijn een klein 

zijweggetje ingereden en kwamen in de buurt van het plaatsje Vilala 

een leuk plekje in een stuk bos tegen. 

Hier hebben we ’s avonds een leuk vuurtje kunnen maken.  
 
 
 
 

Onderweg ook nog een pontje over een meer 

 
 

 

 
’s Avonds nog een lekker vuurtje gemaakt 
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Donderdag 05-08-2021:   

We zijn vandaag door gereden naar Porvoo. Nadat we weer voor het 

eerst sinds ruim 2 weken op een camping stonden, zijn we naar het 

oude centrum van deze stad gelopen. Hier zijn we in het oude 

centrum naar een leuk restaurant gegaan en daarna hebben we nog 

een paar (Belgische) biertjes en shots gedronken in een paar café’s. 

 
De camping in Porvoo 

   

 
Aan een lekker biertje 

 
Een straatje in oud Porvoo 

 
 

   

Vrijdag 06-08-2021:   

 

 
De incheckbalie in Vuosaari 

We hebben vanmorgen rustig alles ingepakt in de bus en zijn 

toen naar Vuosaari gereden om daar de Finnlines naar 

Travemünde te nemen. 

   

Zaterdag 07-08-2021:   

 

 

 

 

 

 
  Aankomst in Travemünde 

   

Zondag 08-08-2021:   

Na de rit door Duitsland waren we om 4:30 uur thuis.   
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Route Finland 2021 

 
Datum Het weer Overnachtingsplek Km  

 
15-07-2021 Bew. 20°C Otterlo 132 Camping Beek en Hei 

16-07-2021 Licht bew. 27°C Travemünde om hier de Finnlines te nemen 456  

17-07-2021 Licht bew.  Op de Finnlines naar Vuosaari (Helsinki)   

18-07-2021 Licht bew. 20°C Ylitorneo 790 Camping Tonko 

19-07-2021 Bew. 16°C Palas-Yllästunturi NP bij Pallastunturi 200  

20-07-2021 Bew. 10°C Skoganvarra 341 Camping Skoganvarra 

21-07-2021 Buien 8°C Slettnes fyr 266  

22-07-2021 Buien 6°C de 888, ± 10km voor Iflord 228  

23-07-2021 Zwaar bew. 8°C Ekkerøy 173  

24-07-2021 Zwaar bew. 10°C Hamningberg (aan de Båtsfjord) 113  

25-07-2021 Licht bew. 12°C De 355 naar Bugøynes 213  

26-07-2021 Zonnig 15°C weg naar Mikkelsnes 79  

27-07-2021 Zonnig 22°C de 92, ± 60km voor Kaamanen 72  

28-07-2021 Bew. 11°C Saariselkä 165  

29-07-2021 Zwaar bew. 13°C Saariselkä   

30-07-2021 Zwaar bew. 16°C Saariselkä 32  

31-07-2021 Licht bew. 17°C de 952 in de buurt van Perttaus 227  

01-08-2021 Buien 17°C Syote NP (Kollarilampi) 246  

02-08-2021 Zonnig 17°C de 800 bij Leväjoki 104  

03-08-2021 Regen 10°C de 542 bij Särkisen kota 397  

04-08-2021 Zonnig 20°C de 387 bij Villala 319  

05-08-2021 Licht bew. 22°C Porvoo 156 Camping Porvoo 

06-08-2021 Zonnig 22°C Vuosaari om hier de Finnlines te nemen 45  

07-08-2021 Buien  Op de Finnlines naar Travemünde   

08-08-2021 Buien 17°C Hoogvliet 578  

 
   Totaal 5332  
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18072021 Vuosaari-Keha III-4-29-bij grens de 21 tot Leirintäalue Tonko 
kattilakosken 

 

19072021 21-79-951 tot Pallas Tunturi Visitor Centre 7 km gelopen 

20072021 951-93 (Noorwegen in) -92-E6 tot Camping Skoganvarra Villmark AS  

21072021 E6-Lakselv-98-Ifjord-888-Gamvik-Slettnes fyr  

22072021 Terug naar Gamvik-888-894 naar Kollefjord en terug- Dyfjord-888-
Skjånes-888 tot ±10km voor Ifjord 

 

23072021 888-98-Tana Bru-E6-E75 tot Ekkerøy 7 km gelopen 

24072021 E75-Vardo-8100 tot Hamningberg en daar naar Båtsfjord 5 km gelopen 

25072021 8100-E75-E6-zijweg 355 naar Bugøynes  

26072021 Terug naar E6-bij Neiden een zijweg naar Mikkelsnes  

27072021 Terug naar E6-bij Neiden de 92 (971) tot ±60 km voor Kaamanen  

28072021 92-4-tot Saariselka  

29072021  20 km gelopen 

30072021 Naar Kiilopaa en terug 7 km gelopen 

31072021 4-tot Sodankyla-80-952 tot Perttaus  

01082021 952-934-81-942-78-941-858 tot Syote NP Kellarlampi 6 km gelopen 

02082021 858-862-Syote NP Visitor Cenre-863-20-800 tot Leväjoki (bij afslag 
897) 

6 km gelopen 

03052021 800-Puolnka-78-891-5 Kajaani-6-870-87-580-570-569-566-568-9-

544-542 tot Särhisen kota 

 

04082021 542-23 links-477-476-471-14-6-387 zijweg bij Villala  

05082021 387-7-170 Porvoo  

06082021 170-7-Keha III  

   

08082021 Via Utrecht om moeten rijden  

 


