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Finse sauna, beter dan dit wordt het niet

‘Lie on the bridge and watch the 
water flowing past. Or run, or 

wade through the swamp in your 
red boots. Or roll yourself  up 

and listen to the rain falling on 
the roof. It’s very easy to enjoy 

yourself ’ - Tove Jansson 

Reizen 6 Finland_CB.indd   26 21-08-19   15:46



27

REIZEN

De vijfeneenhalf  miljoen Finnen weten het allang: er is weinig beters dan in de magische 
midzomerzon met je geliefden een paar weken off-grid te gaan in een houten blokhut. Als in: 
blootsvoets rondlummelen aan de oevers van het weidse Saimaa merengebied omringd door 
majestueuze oerbossen. Nationaal landschap Punkaharju, op zo’n vier uur rijden ten noord-
oosten van Helsinki, is dé perfecte start van een onvergetelijke trip  TEKST & PRODUCTIE ILLONKA BRANDS

SERENE
SCHOONHEID

FINLAND
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Kom tot rust bij Lake Saimaa
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‘ELK SEIZOEN HEEFT ZIJN
EIGEN CHARME’

De mooiste zonsondergangen

Magische Lakelands
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Terras Hotelli Punkaharju
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UUR FINLAND

Onderweg in je elektrische auto doemen links en rechts 
berkenbossen, bermen vol kleurige weidebloemen, slaperige 

dorpjes, honderden glinsterende meren en eilanden op. En, dat is ook 
wel eens lekker, een hoop ‘niets’. Doe jezelf  een lol en ga lukraak bij 
een boerderij of  een kraampje langs de route aan voor een kop sterke 
koffie en een praatje met de relaxte locals.
Als je daarna het geluk hebt om te logeren in een van de elf  eclec-
tische suites van Hotelli Punkaharju, of  in de naastgelegen basic 
cottages pal aan het kristalheldere meer, dan weet je meteen wat het is 
om een te zijn met dit pure, groene prachtland en haar down to earth 
bevolking. Niemand minder dan het charismatische Finse topmodel, 
tv-persoonlijkheid en auteur Saimi Hoyer creëerde hier met haar team 
de ideale hide away in en rondom de historische poederroze droom-
villa middenin het unieke Punkaharju. Denk: een aperitief  met wilde 
bosbessen op het terras en je blik op oneindig richting de eeuwenoude 
dennenbomen en het meer onderaan de berg. De lekkerste lokale 
gerechten met verse ingrediënten en vis in het romantische restaurant 
met muren vol kleurrijke kunst. En spontane gesprekken in de lobby 
met andere levensgenieters. Maar ook: verrast worden door inspireren-
de schilder-, schrijf- of  kookmasterclasses of  samen met de feeërieke 
Saimi met haar knalrode krullende haar het bos in om wilde chaga 
paddenstoelen, kruiden, bessen en geurige bloemen te plukken. Want, 
nadat Saimi na ernstige gezondheidsproblemen besloot om samen met 
haar gezin vanuit Helsinki naar deze mystieke vakantieplek van haar 

P

Laat-maar-waaien modus
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HOTEL In het ommuurde Hotel Kata-

janokka, een gepimpte gevangenis 

uit de 19e eeuw op het gelijknamige 

hipster schiereiland, logeer je in 

voormalige cellen met uitzicht via 

een piepklein raam op de urban 

gardens op de luchtplaats. Ook 

bijzonder is het pas geopende St. 

George, gevestigd in een voormalige 

drukkerij, en een politiebureau dat 

omgetoverd is tot boetiekhotel Lilla 

Roberts met moderne en art deco 

touches. En, altijd fijn, de grandeur 

van Hotel Kämp (sinds 1887) in het 

hart van de stad. 

RESTAURANT Hardcore Nordic cui-

sine op z’n best? In het immense po-

pulaire Juuri, midden in het Design 

District, próéf je Finland. Ga voor 

de sapas, ofwel Finse tapas, als je 

hier bent. Het legendarische Savoy, 

met een minimalistisch interieur 

ontworpen door de legendarische 

Alvar Aalto, daar kan en wil je niet 

omheen. De chef creëert de mooiste 

gerechten terwijl jij wat verliefd voor 

je uitstaart over de daken van de 

stad. 

SAUNA De smoke sauna van urban 

oase Löyly, van de Finse filmster 

Jasper Pääkkönen,  is onze favo-

riet. Net als de ijskoude dip in de 

Baltische zee daarna. Maar rondom 

de knapperende open haard ben je 

snel weer op temperatuur. Doen dus.

SHOPPEN In zo’n twintig straten van 

het kosmopolitische Design District 

kan je helemaal krankjorum gaan 

op iconische merken als Artek, met 

Finse en internationale meubelen, 

de alledaagse tijdloze gebruiks-

voorwerpen van Iittala glaswerk, of 

Marimekko fashion met opvallende 

prints. Nieuw Scandi talent, als Hálo, 

Samuji of Ivana Helsinki, shop je in 

Kämp Galleria. En, wat je ook doet, 

sla zeker bedlinnen in bij het fabu-

leuze Lapuan Kankurit.

MUSEUM In het Design Museum zie 

je (tot 31 december 2020) UTOPIA 

NOW – The story of Finnish design. 

In deze topexpositie ervaar je 

de integrale rol die design heeft 

gespeeld in de evolutie van de Finse 

welvaartsstaat, die in 2017 haar 

100ste verjaardag vierde. En loop je 

in vogelvlucht langs iconisch design 

vanaf de jaren ’50 van de vorige 

eeuw van Nokia, Angry Birds, Alvar, 

Aino Alto en meer. Het Ateneum 

Kunstmuseum, tegenover het art 

nouveau treinstation, toont de wer-

ken van Finse grootheden als Akseli 

Gallen-Kallela. Zijn illustraties van de 

Kalevala, het Finse nationale epos, 

moet je zien. En échte Alvar Aalto 

fans kunnen op bedevaart naar zijn 

huis in de Munkkiniemi buurt. 

SOUVENIR De Moomin kinderboe-

ken, van de legendarische Finse 

schrijfster Tove Jansson, zijn leuk en 

leerzaam voor iedereen. De overal 

aanwezige merchandise met daarop 

de vrolijke stripfiguren zijn ware 

verzamelobjecten.

NIET MISSEN Vanuit de haven sim-

pelweg een veerboot pakken naar 

omliggende eilanden als Seurasaari 

en Suomenlinna.

MEER INFO? 

Check businessfinland.fi, 

visitsaimaa.fi en myhelsinki.fi

‘NEXT LEVEL BLOTE VOETEN 
LUXE: PUUR GENIETEN!’

Kaneelbroodjes rond de open haard Helsinki skyline Betoverende natuur

GOOISCH’ HELSINKI FAVORIETEN
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En als je, net als wij, niet vies bent van next level blote voeten 
luxe dan sluit je je Nordic avontuur af  in Anttolanhovi Art & 
Design villa’s. Onderweg daar naartoe ga je op in de lokale 
scene tijdens een lange lunch in het knusse restaurant van 
Sahanlahti Resort. In dit voormalige woonhuis van Elsa He-
porauta (1883-1960), de founder van het beroemde Kalevala 
Jewelry, knabbel je op versgebakken knapperige Karelian pie 
met romige rijstvulling (en zalige eierboter!) uit de houtoven, 
proef  je de lekkerste visgerechten en Ollinmäki wijnen gemaakt 
van lokale bessen. 

Maar goed: aangekomen bij je Anttolanhovi Lakeside Villa, 
pal aan het Saimaa meer, stap je vanaf  de privé aanlegsteiger 
zó je paddle board op. Of  je gaat voor een uitgebreide hike 
in de bossen rondom, terwijl je privé chef  de lekkerste lokale 
groenten, vis en vlees op de BBQ bereidt voor jouw cluppie. 
Hmmm… alleen al dat versgebakken roggebrood, die nieuwe 
aardappelen, die zalige aardbeien gerijpt onder de arctische 
zon en dat zelfgemaakte ijs in bijzondere smaken. De magie 
van Finland zit ‘m in de belachelijk mooie natuur én dit soort 
alledaagse dingen die je deelt met je dierbaren. En ja, alle sei-
zoenen hebben hun eigen charme.

DESIGN HUB HELSINKI 

We geven het je maar even mee: én topdesign, én art nouveau 
architectuur, én spannende boetiekhotels en restaurants, én 
groene parken, én sauna’s front row aan de Baltische zee. Het 
is duidelijk: laid back Helsinki is een van de coolste steden van 
Europa. Dus, doe eens gek, plak er een lang urban weekend 
aan vast voor je op je Finnair vlucht naar Amsterdam stapt. 
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jeugd te verhuizen, heeft ze zich verder verdiept in de helende 
werking van wat de ongerepte natuur biedt. En Saimi deelt 
haar kennis met liefde. Aan het einde van de dag ga je met z’n 
allen nog een rondje zweten in de met dennenhout gestookte 
sauna met een geurige bos gedroogde berkenbladeren onder je 
arm. Nog een laatste skinny dip in het kristalheldere meer en 
met z’n allen door naar de après-sauna, met een gin-tonic of  
twee. Serieus, onder de lange lome midzomerzon worden al je 
zintuigen opgeschud. 
O ja, als je hier in de maand juli bent, pik dan ook een voor-
stelling mee van het nabij gelegen Savonlinna Opera Festival 
in de spectaculaire setting van het middeleeuwse kasteel, even 
verderop. Of, nóg beter, zorg dat je er net als de Finnen al op 
21 juni bij bent tijdens het Juhannus Midzomerfeest. Om met 
een bloemenkrans in je wilde manen op je blote voeten rond 
een vreugdevuur te dansen als de dag ongemerkt in de nacht 
overgaat. Beter dan dat wordt het niet. 

SAIMAA MERENGEBIED

Nog meer geheime adressen met de GOOISCH-factor? Komt 
‘ie: op een uur rijden van Punkaharju is een superluxe woon-
boot van het levendige Järvisydän Resort, aan een baai van het 
enorme Saimaa meer. Een dikke, vette aanrader. Laat je (met 
een privé chef !) voor een paar dagen naar een afgelegen plek 
varen in het serene Nationaal Park Linnansaaari. In je kajak 
of  op je paddle board spot je zeldzame Saimaa zeehonden, 
visarenden en ander moois. En bij terugkomst in het resort 
ontspan je een uurtje in een van de zes soorten sauna’s van 
de Lake Spa en vervolmaak je je kennis van de Finse sauna 
etiquette.

Betoverende natuur Wilde bessen plukken Nevelige vergezichten Een dip in het kristalheldere meer
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