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North Karelia

North Karelia is one of the
19 regions in Finland. It is
located in eastern Finland
and borders the regions of
Kainuu, North Savo, South
Savo and South Karelia, as
well as Russia.
The city of Joensuu is the
capital of North Karelia.

Severní Karélie je jedna z 19
provincií ve Finsku. Nachází
se ve východním Finsku a
sousedí s provinciemi
Kainuu, Severní Savo, Jižní
Savo and Jižní Karélie, a
také s Ruskou federací.
Hlavním městem Severní 
Karélie je Joensuu.

Severní Karélie



Joensuu city

Joensuu is capital of North Karelia sierra
in east Finland. This university city on the
river Pielisjoki is important touristic
center with rich supply of services. It has
good fairground and lively night life.
City was born in 1848 by Russian car
Mikulas I. and today live here cca 74 000
inhabitans. Characteristic for this city is
natality of population.
Joensuu is a city of students. The
University of Eastern Finland (UEF) has
one of its three main campuses in
Joensuu and the University of Applied
Sciences Karelia has in Joensuu two of
their campuses.

Joensuu je hlavní město pohoří Severní
Karélie ve východním Finsku. Toto
univerzitní město na řece Pielisjoki je
důležitým turistickým centrem
s bohatými službami. Má skvělou
atmosféru a bohatý noční život.
Město bylo založeno v roce 1848 ruským
carem Mikulášem I. a v současnosti v
něm žije přibližně 74 000 obyvatel.
Město je charakteristické přírůstkem
obyvatelstva.
Joensuu je studentské město.
Východofinská univerzita má jeden ze
svých tří areálů právě v Joensuu a
univerzita aplikovaných věd má
v Joensuu dva ze svých kampusů.

Město Joensuu



How to get
there

Jak se dostat 
do Joensuu

Do Joensuu se můžete dostat 
několika způsoby. Můžete 
využít například leteckou 
nebo železniční dopravu.
Nejrychlejší cesta, jak se do 
Joensuu dostat je letět 
letadlem na letiště Joensuu.
Pro vášnivé turisty existuje 
železniční trasa pendolinem
Helsinky-Joensuu. Tuto trasu 
překoná za 4,5 hodiny 
s rychlostí 220 km/h.

To get the Joensuu you can 
use different means of 
transport. For example you 
can use plane or train.
Air transport to Joensuu 
airport is the fastest way.
For passionate tourists exists 
Finnish pendolino Helsinky-
Joensuu. It goes four and half 
hours with speed 220 km/h.



Tips for 
accommodation

Tipy na 
ubytování

Holiday Linnunlahti includes 
18 semi-detached 
apartments, all of which are 
63 m² in size. In addition to a 
bedroom, a kitchen and a loft, 
each apartment has its own 
sauna. The apartments are 
equipped with bed linen, 
cooking equipment, a flat 
screen TV, a CD player/radio 
as well as free wireless 
internet access.

Holiday Linnunlahti zahrnuje 
18 dvojdomků, všechny o 
rozloze 63 m². Kromě ložnice, 
kuchyně a podkroví má každý 
apartmán vlastní saunu. 
Apartmány jsou vybaveny 
ložním prádlem, kuchyňským 
zařízením, TV s plochou 
obrazovkou, CD přehrávačem / 
rádiem a bezplatným 
bezdrátovým připojením k 
internetu.



What to do 
there

Tipy na 
aktivity

In Holiday Linnunlahti camp 
you can also borrow a bike 
and go to the near 
supermarket or shopping 
centre. It is free. You must only 
be housed in this camp and 
they will give you keys from a 
bike at the reception.
Furthermore there is a beach 
in the camp You can play there 
some sports or just relax. 

V kempu Holiday Linnunlahti
si můžete také půjčit kolo a 
zajet do nedalekého 
supermarketu nebo 
nákupního centra. Je to 
zdarma. Pokud jste zde 
ubytování, na recepci vám dají 
klíče od kola. Dále je v kempu 
pláž. Můžete se zde věnovat 
sportům nebo jen tak 
odpočívat.



Cycling Cyklistika

In Finland cycling is a very 
popular activity. It’s an easy 
way to transport in cities. We 
can rent a bike almost 
everywhere. There are many 
cycling routes in Finland and 
almost all are flat.

Ve Finsku je cyklistika velmi 
populární aktivitou. Je to 
snadný způsob přepravy ve 
městech. Kolo si můžete 
půjčit skoro kdekoliv. Ve 
Finsku je mnoho cyklostezek 
a skoro všechny jsou po 
rovině.

Nikdy nevozte pizzu na kole. 
Obzvlášť ne v košíku 

Never take pizza on a bike. 
Especially not in the basket



Visiting Finland best 
school

Návštěva finské 
nejlepší školy

This primary school in Finland 
known as the best school is 
really impressive. Not only 
they are using modern 
methods for teaching with the 
help of newest technology but 
also the space is  incredibly  
open and airy. This enable 
better communication 
between teachers and feeling 
free for children. 

Tato základní škola ve 
Finsku, známá jako nejlepší 
škola, je opravdu působivá. 
Využívají nejen moderní 
metody výuky pomocí 
nejnovějších technologií, ale 
také prostor je neuvěřitelně 
otevřený a vzdušný. To 
umožňuje lepší komunikaci 
mezi učiteli a pocit volnosti 
pro děti. 



Explore the nature Zkoumání přírody

The Finnish nature is very 
diverse. Offers us a view of the 
vast lakes and in winter we can 
see the aurora borealis. In 
addition to the lakes, we can 
also meet a brown bear or we 
can meet a moose bud it’s very 
shy. Except these two kings of 
the Nordic forests we can find 
wolves, foxes and very rarely 
wolverines in Finland. Near the 
water we can see otters and 
beavers. 

Finská příroda je velmi 
rozmanitá. Nabízí nám pohled 
na rozsáhlá jezera a v zimě zde 
můžeme pozorovat polární záři. 
Kromě jezer zde můžeme vidět 
na příklad medvěda hnědého 
nebo se můžeme setkat s losem. 
Ten je však velmi plachý. Kromě 
těchto dvou králů severských 
lesů můžeme ve Finsku narazit 
na vlky, lišky a velmi výjimečně 
na rosomáky. U vody můžeme 
zahlédnout vydry a bobry.



Endless forests Nekonečné lesy 
The vegetation is something 
relatively new to Finland.  
Before 10 000 years ago the 
whole country was covered 
with ice. Event today plants in 
difficult climates are not easy. 
Three quarters of the earth 
are covered with dense forest. 
The most common trees are 
spruce and pine. You can find a 
lot of berries in the 
undergrowth.  The following 
box might help you survive in 
Finnish wilderness!

Vegetace je pro Finsko něčím 
relativně novým. Ještě před 
10 000 lety byla celá země 
pokryta ledem. Ani dnes to 
nemají rostliny v náročném 
podnebí jednoduché. Tři 
čtvrtiny jsou pokryty hustým 
lesem. Nejčastějšími stromy 
jsou smrky a borovice. V jejich 
podrostu lze najít mnoho 
keříčků s bobulemi.  
Následující box Vám může 
pomoci přežít v drsné finské 
divočině!

Edible berries /Jedlé bobule
Blueberry/borůvka Lingonberry/brusinka

Cloudberry/moruška Cranberry/klikva



Best National 
Parks

Nejlepší národní 
parky

Finské národní parky patří 
k největším skvostům této 
země. Ve Finsku se nachází 
okolo 35 národních parků. 
Jejich počet se neustále mění 
a parky přibývají. Tvoří 
nejrozsáhlejší chráněné území 
v Evropě.

Finnish national parks are one 
of the country’s greatest 
gems. In Finland there are 
about 35 national parks. Their 
number is constantly and 
parks are increase. Forms the 
largest protected area in 
Europe. 

Koli National Park/Národní park Koli

The view from the hill 
on the Finnish lakes is 
beautiful, no wonder 
the Finns have a deep 
respect for this place.

Pohled z kopce na 
finská jezera je krásný. 
Není divu, že Finové 
mají k tomuto místu 
hluboký respekt

Natural Park of Ruunaa/ Přírodní park Ruunaa

The landscape of the 
Ruunaa is characterized  
by the Lieksanjoki river 
with it‘s rapids.  

Dominantou krajiny 
Ruunaa je řeka 
Lieksanjoki, která zde 
vytváří peřeje. 

Petkeljärvi National Park/Národní park Petkeljärvi

The ridges surrounding the 
waters of Lake Petkeljärvi
are part of a geological 
formation dozens of 
kilometers long.

Hřebeny obklopující vody 
jezera Petkeljärvi jsou 
součástí geologické 
formace dlouhé desítky 
kilometrů. 



Finnish
cuisine

Finská 
kuchyně

Finská kuchyně je založená 
na zdravé stravě plné ovoce, 
zeleniny, luštěnin, masa a 
ryb. Ve velké míře se zde 
uplatňuje servírování 
v podobě švédských stolů, 
kde si každý nabere na talíř 
to, co chce. K pití je většinou 
v nabídce obyčejná voda, 
mléko, džus či jiná zdravá 
alternativa.

Finnish cuisine is based on 
healthy eating including many 
kinds of fruits, vegetables, 
legumes, meat and fish. The 
most common way of serving 
food is in the form of buffet. 
Everybody takes as much food 
as they want. The drinking 
options are as well healthy 
which means water, milk or 
some kind of juice.



Traditional
food

Tradiční 
pokrmy

Mezi tradiční pokrmy patří 
losos na různé způsoby, sobí 
maso a žitné pečivo. Častá je 
zde konzumace brusinek 
nebo morušky například 
v podobě marmelády. Velmi 
rozšířená je zde lékořice, ať 
už na sladko, v čokoládě 
nebo obalená v soli. 

Traditional meals include 
salmon in many ways, 
reindeer meat, rye bread. 
Very common is consumption 
of cranberries or cloudberries 
in form of jam for instance. 
Liquorice is widespread. There 
are many options including 
liquorice covered in chocolate 
or in salt.




