KOMEN OP EIGEN VERVOER | KANOVAKANTIE ZWEDEN
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Kosten
De prijs van deze kanoreis op eigen vervoer is EUR 399 per persoon. Deze reis omvat:
Kano-uitrusting voor 7-daagse tour

o

Ruime Canadese tweepersoons kano
Pannenset (kookpan en bakpan)
Kanowagentje (voor landtransport)
Gedetailleerde kaart
Outdoor gids en routebeschrijving
Waterdichte ton 60 liter
Klein waterdicht tasje
Waterdichte kaarthouder
Afwasteiltje
Biologisch afbreekbaar afwasmiddel
Peddels
Spons

-

Instructie kaart/veiligheid/peddeltechnieken
Transfer naar het begin- en/of eindpunt van je kanoroute
2 basecamp-overnachtingen; voorafgaand en na je 7-daagse tocht

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Optioneel
-

Barbecue voorafgaand en na de kanotocht (EUR 30,-)
Brengen/ophalen vanaf Grums
(EUR 35 p.p., zie kopje ‘afreismogelijkheden’)
Kampeerpakket (EUR 70,- p.p., beperkt beschikbaar)
Heb je zelf weinig of geen kampeerspullen en/of wil je minder bagage inpakken voor de reis? Dan biedt het
K-jak kampeerpakket een uitkomst voor je. Bij dit kampeerpakket zitten een aantal belangrijke
kampeerspullen al inbegrepen en staan deze al voor je klaar in Zweden. De uitrusting te huur vanaf 2
personen voor 70 euro p.p. en bestaat uit:
o
o
o
o
o

Ruime lichtgewicht 2-persoons tent
Een luchtbed per persoon (met ingebouwde voetpomp)
Waterdichte tas van 80 liter
Compacte gasbrander met brandstof om te koken
Tarp (zeil/dakje om onder te schuilen bij regen)
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Paklijst en mealplanning grid
Om je goed voor te bereiden op je reis krijg je van ons een uitgebreide paklijst en
mealplanning grid. Daarnaast nemen we op ons basecamp uitgebreid de tijd om de route en
de kaart met je door te nemen en krijg je van ons een instructie en briefing over veiligheid en
peddeltechnieken.

Programma
Deze reis zal 9 dagen duren, voorafgaand en aan het eind van je kanotocht kampeer je op
ons basecamp. Als je met de auto komt moet je hier nog je eigen reisdagen bij optellen (van
thuisland naar Zweden en terug).
Op dag 1 kun je met de auto arriveren tussen 11:00 en 16:00. Reizigers die met het vliegtuig
komen plus de trein kunnen optioneel worden opgehaald van station Grums om 17:30
Op dag 9 word je verzocht om voor 11:00 uit te checken. Reizigers die met het vliegtuig
komen plus de trein kunnen optioneel naar station Grums worden gebracht om 11:15.
(kosten ophalen en brengen Grums EUR 35 p.p.)
Wanneer deze tijden niet helemaal schikken laat het ons weten.

Dag 1: Aankomst zweden en overnachting op basecamp
Dag 2: Kanoën en wildkamperen in natuurgebied
Dag 3: Kanoën en wildkamperen in natuurgebied
Dag 4: Kanoën en wildkamperen in natuurgebied
Dag 5: Kanoën en wildkamperen in natuurgebied
Dag 6: Kanoën en wildkamperen in natuurgebied
Dag 7: Kanoën en wildkamperen in natuurgebied
Dag 8: Kanoën en aankomst op eindlocatie en overnachting op basecamp.
Dag 9: vertrek van basecamp naar thuisland
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Afreismogelijkheden
Met de auto naar Zweden

Ons basecamp is gelegen in het midden van het Värmland’s lake district. Google herkent ons
adres niet dus daarom deze link: https://goo.gl/maps/yz2AbCPZTk6gtEqj6 (coördinaten:
59°26'04.3"N 12°33'16.0"E). Als je met de auto naar Zweden komt kun je via Duitsland en
Denemarken reizen of enkel via Duitsland. Wanneer je vanuit België vertrekt zul je ook nog
een stukje door Nederland reizen.

Reizen via Duitsland
Direct via Duitsland naar Zweden reizen is mogelijk. In dat geval adviseren we je de ferry van
Rostock of Travemunde (Noord-Duitsland) naar Trelleborg (Zuid-Zweden) te nemen. Per dag
gaat deze ferry 3 keer op en neer. Met name de overtocht in de avond is erg aangenaam.
Deze avondovertocht duurt 7 uur en je kunt eventueel ook een slaapkamer boeken. De
volgende ochtend kun je uitgerust je autoreis hervatten en is het nog zo’n 7 uur tijden
inclusief pauzes.
Je kunt een ticket boeken via www.stenaline.nl/scandinavie of www.ttline.com. We
adviseren je om niet te lang te wachten aangezien prijzen zullen stijgen en beschikbaarheid
afneemt. Wanneer je een flexi-ticket afsluit is een kosteloze annulering tot 24 uur voor
vertrek mogelijk en krijg je 100% van je ticketprijs terug.
Zie hier de route vanaf Utrecht naar ons basecamp via de ferry van Rostock (NoordDuitsland) naar Trelleborg (Zuid-Zweden): https://goo.gl/maps/k3w89GCaaaxuHrje9
Via Duitsland en Denemarken
Reizen via Duitsland en Denemarken is mogelijk een beetje goedkoper dan direct via
Duitsland. Wanneer je via Denemarken reist zul je een paar keer de zee moeten oversteken.
Dat kan via twee ferry’s, Puttgarden-Rødby & Helsingor – Helsingborg, maar wij adviseren je
om via de Grote Beltbrug en de Sontbrug te reizen. Dit geeft je vrijheid en het is iets
goedkoper. Bij beiden bruggen moet je tol betalen, bij de Grote Beltbrug 35 euro per auto
(3-6m lengte) en bij de Sontbrug 54 euro per auto (3-6m lengte).

Zie hier de route vanaf Utrecht naar ons basecamp via de twee bruggen:
https://goo.gl/maps/CfCx1xaS4BU8mRT7A
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Met het vliegtuig naar Zweden

De mensen die willen vliegen kunnen het beste een vlucht boeken (met ruimbagage) naar
luchthaven Göteburg-Landvetter. We adviseren je het volgende reisschema maar er zijn ook
zeker andere vluchten mogelijk. Eventueel kunnen we je ook op andere tijdstippen ophalen
en brengen van station Grums, overleg dit even met ons.

Heenreis

09:50 AMS Amsterdam Schiphol*
11:20 GOT Gothenburg Landvetter

KL1155| Uitgevoerd door KLM Cityhopper
Tip: ticket zoeken via www.skyscanner.nl

Tussen 11:50 en 12:50
Bus nemen vanaf Luchthaven naar
Göteborg Central. Deze busrit duurt 35
minuten.

Je kunt voor een paar euro een kaartje kopen
op de luchthaven bij een automaat, deze is
makkelijk te vinden. Er vertrekken 2 bussen per
uur direct vanaf de luchthaven.

15:14 Göteborg Central
17:17 Grums station

Boek je treinticket eenvoudig via
www.sj.se/en/home.html/

17:30 Grums station
18:30 Basecamp K-jak

K-jak kan je ophalen en brengen vanaf Grums.
De standaard ophaaltijd is 17:30.

*Je kunt ook vertrekken vanaf luchthaven BRU Brussel Internationaal, vlucht KL1722 van
KLM om 8:00. Je zal dan een overstap maken in AMS Amsterdam Schiphol waar je dezelfde
vlucht kan pakken zoals in het schema (KL1155). Zie www.skyscanner.nl
Tip: 5 minuten lopen vanaf Göteborg C. is een supermarkt. Aangezien je ruim zit in de tijd
kun je hier prima nog wat boodschappen doen. We adviseren je om je bagage dan even in
een locker op het station achter te laten.
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Terugreis

11:15 Basecamp K-jak
12:15 Grums station

De standaard tijd voor het afzetten bij Grums is
11:15

12:40 Grums station
14:40 Göteborg Central

Boek je treinticket eenvoudig via
www.sj.se/en/home.html/

Tussen 15:10 en 16:10
Bus nemen vanaf Göteborg Central naar
de luchthaven. Deze busrit duurt 35
minuten

Je kunt voor een paar euro een kaartje kopen
op de luchthaven bij een automaat of in een
van de kiosken. Er vertrekken 2 bussen per uur
direct vanaf het centraal station.

18:15 GOT Gothenburg Landvetter
19:50 AMS Amsterdam Schiphol*

KL1162| Uitgevoerd door KLM Cityhopper
Tip: ticket zoeken via www.skyscanner.nl

*Je kunt ook aankomen op luchthaven BRU Brussel Internationaal. Je zal dan een overstap
maken in AMS Amsterdam Schiphol waar je een vlucht neemt naar Brussel (KL1733). Je
aankomsttijd in Brussel is 22:15. Zie www.skyscanner.nl
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