FINLAND 2019
Vorig jaar zijn we naar Schotland geweest, maar Finland bleef toch trekken. Daarom gaan we dit jaar weer naar
Finland. We nemen de Finnlines van Travemünde naar Helsinki en rijden daarna ongepland verder.
We kijken dag voor dag waar we heen gaan.
18-7-2019
Ik heb Hetty vanmiddag opgehaald op school en we zijn vertrokken naar Otterlo, zodat we alvast een stukje van huis
zijn en omdat we dan morgen minder ver hoeven te rijden naar Travemünde.
We namen zoals gebruikelijk is weer camping Beek en Hei in Otterlo.
Het was lekker weer en we konden in Otterlo lekker op het terras van de Waldhoorn wat eten en drinken.
19-7-2019
We zijn er vanmorgen op tijd uitgegaan.
Na het ontbijt zijn we vertrokken. We moesten door Duitsland naar Travemünde rijden. Er waren onderweg best wel
een aantal wegopbrekingen, maar echte files hebben we daardoor niet gehad.
Nadat we in Travemünde aankwamen, zijn we eerst naar de Grüner Jäger gereden om daar lekker te eten en een
beetje uit te rusten van de rit. Daarna zijn we naar de Skandinavien Kai gereden om in te checken. Daarna moesten
we wachten om aan boord te gaan. Dat werd natuurlijk weer midden in de nacht.
20-07-2019
Vandaag de hele dag op zee. Eerst lekker uitgeslapen, daarna gebruncht en toen lekker een boek gelezen, wat
gekaart en gedronken. Hetty is ook nog naar de sauna geweest. En ’s avonds hebben we weer gegeten in het
restaurant en hebben we wat gedronken. En er was ’s avonds zelfs wat entertainment, dat hadden we nog nooit
gehad op deze overtocht.
21-07-2019
Vanmorgen kwamen we om 9:30 uur aan in Vuosaari (Helsinki). Eindelijk
waren we weer in Finland. We zijn onmiddellijk richting het oosten gereden,
want we wilden zoveel mogelijk de Russische grens volgen.
We zijn ’s avonds gestopt bij een inham langs de weg 500 (bij een geocache).
Hier was een mooi plekje om te overnachten, vlak bij een klein kerkje en er
was ook nog een toilet in de buurt.
Er waren weinig muggen en we stonden mooi beschut onder de bomen. Het
was nl. best warm.
22-07-2019
Doordat we beschut stonden hebben we vanmorgen goed uit kunnen slapen. Na het ontbijt zijn we verder gereden.
We hebben steeds geprobeerd om zo dicht mogelijk langs de Russische grens te rijden. Hierdoor kwamen we op
rustige en onverharde wegen. Onderweg kwamen we heel veel monumenten tegen die over de strijd tussen Rusland
en Finland gingen. ’s Avonds vonden we een mooi plekje bij een brug, met weer een WC en ook een vuurplaats.
23-07-2019
De volgende dag zijn we verder gereden naar Hossa, waar we een camping genomen hebben. Onderweg hebben we
nog een aantal geocaches gedaan.
24-07-2019

Een worstje roosteren

Na een lekkere douche op de camping zijn we naar het visitorcentre gegaan van het
Hossa National Park.
Hier hebben we eerst rondgekeken en daarna hebben we een wandeling gedaan in
het park. Het was best warm. Op een mooie plek gestopt en daar heerlijk worstjes
geroosterd op een kampvuur.
Rond 2 uur waren we weer bij het visitorcentre en na een bakje koffie zijn we weer
verder op weg gegaan.

FINLAND 2019
We zijn naar Juuma gereden. We zaten weer in rendiergebied en gelijk liepen de rendieren weer over de weg.
‘s Avonds hebben weer een camping genomen. Morgen willen we namelijk de klein beertrail lopen.

Rendieren op de weg

De zon gaat net niet onder

25-07-2019
Na het opstaan en ontbijten/douchen zijn we vanaf de camping naar de parkeerplaats van de kleine beertrail
gereden. Hierna zijn we de kleine beertrail gaan lopen en onderweg hebben we een aantal caches gedaan. Het was
best wel warm om te lopen, maar gelukkig liepen we veel in de schaduw van de bomen.
Na de wandeling zijn we doorgereden. Bij Hautavaara zijn we een zijweggetje ingereden naar een zwemplaats. Hier
zijn we eerst de rivier in gegaan om even af te koelen en daarna besloten we om hier de nacht door te brengen. ’s
Avonds bleek dit een plek te zijn met heel veel muggen, maar de horren hielden zich goed. Er kwam (bijna) geen mug
binnen.
26-07-2019
Het is vannacht best warm gebleven, dus we waren niet al te laat wakker. We hebben daarna besloten om in het
visitorcentre van het Oulanka Nat Park, wat ongeveer 250m van onze overnachtingsplek staat te ontbijten.
Hierna zijn we verder gereden. Onderweg nog een aantal caches gedaan. Aan het eind van de dag besloten we om
de berg Levi op te rijden in de hoop hier een beetje verkoeling te vinden. En dat was zo. Ook is hier een
parkeerplaats waar we met onze camper konden staan om te overnachten. Dit hebben we dus gedaan.
27-07-2019
Na een lekkere nacht in de wind zijn we vanmorgen weer vertrokken na het ontbijt. We zijn naar Pallastunturi Nat
Park gereden en hebben hier een wandeling gedaan in de hitte. Er was geen schaduw te bekennen.
Na deze wandeling hebben we eerst in het Pallastunturihotel een verkoelende drank genomen en zijn daarna via de
oostkant van het park naar Hetta gereden.
Vanaf hier zijn we naar de Noorse grens gereden en vlak voor deze grens in Galdotieva hebben we een camping
(achter een benzinestation) genomen. Hier was ook een klein restaurant en hier hebben we lekker gegeten.
’s Avonds zaten we voor ons Bussi en voelden dat er een heerlijk koele wind opstak.
28-07-2019
Het was vanmorgen een heel stuk koeler (± 10°C), maar nog wel zonnig. Dus
we konden nnog steeds lekker buiten ontbijten. Na de douche hebben we
nog even getankt en toen Noorwegen in. We volgden de E45, bij de
Suolovuopmi Fjellstue zijn we van deze weg af gegaan. Er schijnt nl een
weg te zijn tussen deze fjellstue en de Gargia Fjellstue. We wilden deze weg
wel rijden, maar we vroegen ons af of deze weg (volgens het bord een
sneeuwscooter/fiets/wandelpad) wel begaanbaar was voor onze camper.
Wij hebben dus informatie gevraagd bij de fjellstue en de vrouw zei dat er
regelmatig wel wagens vanaf deze weg kwamen. We besloten dus om deze
Bæskades weg
weg wel te rijden.
We moesten dit wel rustig aan doen, want de (grind)weg zat soms vol met gaten, maar het ging goed. De omgeving
was heel mooi en halverwege de weg vonden we een plekje om te overnachten.
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Leegte ……

Onze overnachtingsplek

29-07-2019
We hebben het vannacht best koud gehad en hierdoor slecht geslapen. De wind stond
precies op de slide-out en daardoor werden onze voeten koud.
We hebben vandaag de weg verder gevolgd richting Gargia Fjellstue. We zijn gestopt
bij de wandeling naar de Alta Cayon en hebben deze gedaan.
Daarna zijn we doorgereden naar de fjellstue en hebben daar wat gedronken.
Toen zijn we weer naar de E45/E6 gereden.
De bedoeling is dat we verder naar het noorden rijden.
’s Avonds hebben we op een camping aan de E6 en noorden van Alta overnacht.

Alta Canyon

30-07-2019
We hebben besloten dat we vanuit Alta naar de Noordkaap zullen rijden,
mede omdat we nu toch in de buurt zijn. Het is “maar” ± 200 km rijden.
We hebben de gehele dag door het mooie arctische landschap gereden en
zijn gestopt in Skarsvag, waar we op de Kirkeporten camping zijn gaan
staan.

Kirkeporten,
Met links de hoorn van de Noordkaap

We hebben ook nog een wandeling gemaakt naar de Kirkeporten en
hebben ’s avonds op de camping lekker gegeten en nog een spelletje
Yahtzee gedaan.

31-07-2019
Vanmorgen zijn we naar de Noordkaap zelf gereden. We hebben daar de “echte toerist” uitgehangen.
Toen we aankwamen was het nog helder, maar al snel werd het mistig en dat hadden wij nog nooit meegemaakt op
de Noordkaap. Daarna zijn we verder gegaan. In Honingsvag moesten we nog even een lampje van de koplamp
vervangen bij een benzinestation , want die was bij het wegrijden van de Noordkaap kapot gegaan.
We zijn richting Lakselv gereden. Vlak voor deze plaats vonden we (bij een geocache) een heel mooi plekje langs de
E6. Hier zijn we dus gestopt. En ’s avonds ging zelfs de zon weer schijnen.

Mist op de Noordkaap

Onze overnachtingsplek
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01-08-2019
Vandaag zijn we verder gereden naar Lakselv, hier hebben we inkopen
gedaan en nog een bakkie koffie gedronken. Daarna zijn de de 98 gaan
volgen, het volgende schiereiland op.
Bij Børselv zijn we van de 98 af gegaan en hebben de weg naar Veidnes
gevolgd. Dit was een doodlopende weg. Veidnes zelf is een plaatsje van
niets, maar de weg was best de moeite waard. Op de terugweg vonden we
weer een heel mooi plaatsje om te overnachten.
02-08-2019
Na een heerlijke overnachting zijn we vandaag op weg gegaan naar het volgende schiereiland.
Eerst terug naar de 98 en daarna verder naar Ifjord, hier zijn we richting Gamvik gegaan via de Nordkynvegen.
Deze weg hebben we 2 jaar geleden ook gereden en toen lag er nog heel veel ijs, maar nu was dit niet het geval.
Vanaf Gamvik zijn we verder gegaan naar Slettnes fyr. Hier vonden we weer een mooi plekje voor de nacht.

Langs de 98 richting Ifjord

Op de Nordkynvegen

Slettnes fyr

03-08-2019
Nadat we weer uitgeslapen waren zijn we naar de vuurtoren gereden. Hier hebben we eerst een lekker bakje koffie
met een wafel gegeten.
Daarna hebben we een rondleiding gedaan in de vuurtoren.
Tegen de middag zijn we daarna weer eens verder gereden. Eerst zijn we naar Kjøllefjord gereden. Dit was een
doodlopende weg, dus we moesten ook weer terug.
Daarna weer op weg naar Ifjord. Voor Lebesby zagen we een wandeling, met een hele mooie parkeerplaats.
Hier keek je uit over een fjord, dus besloten we om hier te overnachten.
Ook hebben we de wandeling natuurlijk gedaan en die was heel leuk.

Het toegangskaartje voor de fyr

Kjøllefjord

Onze overnachtingsplek

04-08-2019
Na het ontbijt zijn we vandaag verder gereden naar Ifjord en daarna verder naar Tana bru. De weg hiernaartoe is
gedeeltelijk vernieuwd en heel goed te rijden, maar er is ook nog een slecht stuk. Hier word je helemaal door elkaar
geschud door alle hobbels die in de weg zitten.
Bij Tana bru zijn we de E6 opgegaan richting Kirkeness.
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Deze weg hebben we gevolgd tot Neiden. Hier is namelijk een afslag naar
Finland. Precies bij deze afslag is er een brug waar je springende zalmen
kunt zien. 2 Jaar geleden waren dat er heel veel, nu een stuk minder. We
zijn de weg naar Finland opgegaan en vlak voor de grens zijn we in Øvre
Neiden gestopt bij een camping.

Op zoek naar de springende zalmen

05-08-2019
Na het ontbijt en douchen zijn we uit Øvre Neiden vertrokken, we reden al snel weer Finland binnen. Ons doel
vandaag was Saariselkä. Via een rustige weg kwamen we in de buurt van Kamaanen op de doorgaande weg naar
Inari en daarna Saariselkä. We waren rond 3 uur in Saariselkä, we zijn eerst naar de Kaunispää gereden om daar de
situatie te bekijken, want ze hebben daar in de buurt een nieuw hotel gebouwd. De charme op daar te overnachten
is er nu wel af nu het hotel daar staat, maar het kan nog steeds. Echter vandaag zijn we weer naar het dorp gereden
om vlak bij het gele gebouw op de pakeerplaats te overnachten.
We zijn ’s avonds wezen eten en drinken op de voor ons gebruikelijke plaatsen er was ’s avonds ook weer een
karaoke in Panimo en dit is hartstikke leuk om naar te kijken.
06-08-2019
Vandaag zijn we vanuit Saariselkä naar Kiilopää gelopen via een lange route door het nationale park. We doen
vandaag one way (28 km) en we blijven in Kiilopää slapen in het hotel. We hebben het bussi achter het Spa hotel
gezet in Saariselkä. We zijn om 9 uur vertrokken en we kwamen om 5 uur ’s middags aan.
Hierna zijn we eerst lekker gaan douchen en daarna hebben we lekker gegeten.

Beginpunt

Eindpunt

07-08-2019
We hadden vanmorgen een ontbijtbuffet. Na het uitchecken zijn we daarna teruggelopen naar Saariselkä, echter nu
via een korte route (± 12 km). Onderweg zijn we nog in Laanila gestopt om even een kopje koffie te drinken en om
een heel leuke cache te doen.

FINLAND 2019
In Saariselkä hebben we daarna het bussi weer op de parkeerplaats bij het
gele gebouw neergezet en zijn daarna het dorp ingegaan om onze trouwdag
te vieren. Ook de pub O’Porro was vandaag open, dus we konden ook een
lekker Belgisch speciaal biertje drinken.
’s Avonds weer van de karaoke genoten in Panimo en we lagen pas laat op
bed.
08-08-2019
We hebben vandaag heel rustig aan gedaan en we zijn in Saariselkä
gebleven.

Onze overnachtingsplek

09-08-2019
We zijn vandaag uit Saariselkä vertrokken. Onderweg net voor Sodankylä hebben we aan een meer een lekkere
wafel gegeten, met koffie en daarna zijn we naar het Pyhä-Luosto NP gereden.
Onderweg en in het park een aantal geocaches gedaan en toen zijn we naar de parkeerplaats van het Luosto theater
gereden, deze ligt boven de parkeerplaats van de amestistmijn gereden. Hier hebben we overnacht.
10-08-2019
Na een heerlijke rustige nacht en een ontbijt, zijn we eerst naar het Lapland hotel in Luosto gereden. Hier hebben we
een bakkie koffie gedaan en zijn naar het toilet geweest (dit doen we meestal als we “wild”staan).
Daarna zijn we naar de Pyhä kant van het Nationale Park gereden. Hier bleek een marathon bezig te zijn en was het
best wel druk. En dat merkten we al bij het visitor centre. Gelukkig hadden we een route gepland met geocaches die
niet richting de wedstrijd ging.
We hebben heerlijk gelopen. ’s Avonds zijn we weer teruggereden naar de overnachtingsplek in Luosto.

tijdens de wandeling

Een Kuukeli

Onze overnachtingsplek in Luosto

11-08-2019
We hebben vanmorgen weer hetzelfde ritueel gevolgd en zijn daarna via
Pyhä naar Kemijärvi gereden. Hier hebben we getankt en boodschappen
gedaan. Daarna zijn we verder gereden. Via de onverharde weg 945 zijn we
naar Posio gereden. En daarna richting Syote NP. We zijn gestopt bij de
parkeerplaats van de wandeling Vattukuru. We hebben de wandeling
gedaan en zijn gelijk hier gebleven om te overnachten.

In Posio
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12-08-2019
We zijn vanmorgen uit Syote vertrokken, het was vandaag best een
regenachtige dag. We hebben de 5 verder gevolgd naar het zuiden en we
zijn in Kuopio gestopt.
Hier was een (drukke) grote camping vlak bij de snelweg, maar dat kan best
voor een keer.

13-08-2019
Vandaag was het een rijdag. We zijn naar Porvoo gereden via de snelwegen.
Onderweg een paar maar gestopt om wat te drinken, e.d.
We kwamen rond een uur of 18:00 uur aan op de camping en zijn dus niet meer weg geweest.
14-08-2019
Lekker uitgeslapen en na het ontbijt zijn we de stad ingegaan om te
geocachen.
Voor de rest hebben we vandaag lekker genoten. Lekker gedronken
(Belgische biertjes) en bij een goed restaurant gegeten.

Porvoo by night

15-08-2019
Na heerlijk uitslapen en ontbijten in de zon hebben we alles opgeruimd voor de
terugreis.
Om ongeveer 12 uur vertrokken we richting Vuosaari (± 50km rijden). Vlak voordat
we konden inchecken zijn we nog gestopt bij een ABC station om een kopje koffie te
doen.
Om 13:00 reden we het terrein op om in te checken en de balie ging net open, we
konden dus gelijk inchecken en doorrijden naar de opstelplaats. Daarna begon het
wachten. Uiteraard waren we weer de laatsten die het schip op mochten.
Om precies 17:00 vertrokken we. De rest van de avond lekker gegeten en
gedronken aan boord.
16-08-2019
De gehele dag op zee. Om 21:30 uur kwamen aan in Travemünde en om 22:00 uur
stonden we op camping Ivendorf.
Deze ligt op een steenworp afstand van de Skandinavienkai.

Op weg naar huis

17-8-2019
Het was vanmorgen weer heel vroeg om wakker te worden. Zoals gebruikelijk op deze camping in Travemünde zijn
de mensen hier heel vroeg wakker en maken ze herrie.
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We reden dus al om 9 uur van de camping af. Ook de autobahn was een hel
Het was op de 1 steeds een half uur “stau” en dan weer een half uurtje
rijden.
We waren om 4 uur ’s middags dus pas in Otterlo. Hier hebben we de avond
lekker op een (overdekt) terras doorgebracht. Onder het genot van hevige
buien

18-8-2019
Heerlijk uitgeslapen en rustig aan gedaan. Daarna op weg naar huis en het
gewone leven……...

“Stau”
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Datum
18-07-2019
19-07-2019
20-07-2019
21-07-2019
22-07-2019
23-07-2019
24-07-2019
25-07-2019
26-07-2019
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Weer
bewolkt
bewolkt
zonnig
zonnig
licht bewolkt
zonnig
zonnig
zonnig
zonnig
zonnig
zonnig
bewolkt
bewolkt
miezer
bewolkt
bewolkt
licht bewolkt
licht bewolkt
bewolkt
miezer
bewolkt
bewolkt
licht bewolkt
licht bewolkt
zonnig
buien
zonnig / buien
licht bewolkt
licht bewolkt
licht bewolkt
buien
buien

Route
22
26

°C
°C

Hoogvliet
Otterlo

-

Otterlo
Travemünde

25
23
26
26
27
31
26
14
9
6
12
9
7
10
7
10
8
10
8
14
15
18
16
21
20
18

°C
°C
°C
°C
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°C
°C
°C
°C
°C
°C
°C
°C
°C
°C
°C
°C
°C
°C
°C
°C
°C
°C
°C

Helsinki
- langs 500 *
langs 500 *
- langs 524 *
langs 524 *
- Hossa
Hossa
- Juuma
Juuma
- langs 950 *
langs 950 *
- berg Levi *
berg Levi *
- Galdotieva
Galdotieva
- Bæskades weg *
Bæskades weg - Alta
Alta
- Skarsvag
Skarsvag
- E6 *
E6 *
- weg naar Veidnes*
weg → Veidnes - Slettnes fyr *
Slettnes fyr *
- 888 *
888 *
- Øvre Neiden
Øvre Neiden
- Saariselkä *
Gelopen naar Kiilopää
Saariselkä *
Saariselkä *
Saariselkä *
- Luosto NP *
Luosto NP *
Luosto NP *
- Syote NP *
Syote NP *
- Kuopio
Kuopio
- Porvoo
Porvoo
Porvoo
- Helsinki (Vuosaari)

Opmerking

Route specifiek

Km
134
455

’s Avonds de Finnlines
de gehele dag op zee
bij Saarivaara (cache GC4Y5D1)

Ring III – 7 – 6 – 14 – 479 – 6 - 486 – (70) 9 - 500

63 45.795 / 29 52.202

500 – 74 -522 -73 - 524
524 – 75 – 76 -912 - 843
843 -5 - 18898

bij Hautavaara 66 31.051 / 29 03.014
boven op de berg bij pistes

18899 - 950
950 – 82 -965 – 967- 5 – 4 – 80 -79
79 – 957 – Pallastunturi – 957 -956 - 93

69 42.884 / 23 33.779

93 tot Suolovuoomi fjellstue → Gargia fjellstue
via Gargia flellstue – 93 – E6
E6 – E69

Bij Kolvik

70 15.640 / 25 01.639

70 22.354 / 25 28.827

E69 – Noordkaap – E69 – E6
E6 – 98 – bij Børselv de weg naar Veidnes en terug
terug naar 98 – 888 – weg naar Gamvik

voor Lebesby

70 35.660 / 26 59.460

terug naar 888 – 894 -888
888 – 98 – E6 - 92
92 - 4

441
241
238
122
42
334
171
150
48
216
178
203
213
150
211
216

In hotel overnacht

boven P van de ametistmijn

180
51
250
385
354
54

4 - 962
962 en terug

Vattukuru

962 – 5 - 82 -945 – 81 – 863 - 862
862 – 858 – 78 – 22 - 5
5 - 55
55 – 7 – ring III

de gehele dag op zee
21 ° C Travemünde
18 ° C Otterlo
wildkamperen is *

- Otterlo
- Hoogvliet
Totaal

455
134
5596

