
 

 

 

Bereikbaarheid 
Er zijn verschillende manieren om Wilderness Adventures Sweden in Bispgården/ Jämtland 

te bereiken. Het meest voor de hand liggend zijn vervoer per vliegtuig of met eigen auto/ 

camper.  

Met het vliegtuig 

Bispgården is op zeer voordelige wijze te bereiken met verschillende 

(lowcost)vliegmaatschappijen.  

Zo vliegt Ryanair op de ten zuiden van Stockholm gelegen luchthaven Skavsta, waarna de 

reis per huurauto of bus/trein voortgezet kan worden. Ryanair biedt vluchten aan vanaf de 

luchthavens Eindhoven, Bremen en Weeze. Vliegretourtickets kosten doorgaans tussen de 

50,00 en 100,00 euro per persoon. 

Let wel, u bent wellicht een paar tientjes goedkoper uit dan de rechtstreekse lijnvluchten. 

Maar er komt wel een busreis van 2 uren bij om naar het hoofdvliegveld Arlanda Airport te 

komen. Vanwaar u een auto kan huren, u een vervolgvlucht naar Sundsvall heeft, of per trein 

naar Sundsvall verder kunt reizen. Ook zitten er een paar pittige wandelingen bij om van het 

busstation naar het centraal station te komen vanwaar u weer naar Arlanda Airport reist. 

Veel meer wachten op verbindingen en sjouwen. 

Voor meer info zie www.ryanair.com 

Een andere voordelige optie en ook de meest efficiënte en plezierige, is vliegen vanaf 

Schiphol naar luchthaven Arlanda Stockholm. Dit kan met rechtstreeks vluchten van de KLM, 

Norwegian Airlines en de Zweedse SAS. Deze luchthaven is 150 kilometer dichterbij gelegen 

dan luchthaven Skavsta en geen bussen, trein en sjouwen. Retourtickets kosten meestal 

rond de 145,00 euro. De vlucht duurt maar 1 uur en 50 minuten. 

Voor meer info: www.klm.com, www.sas.se, www.norwegian.com  

Vervolg vanaf Arlanda Airport Stockholm 

Geeft u de mogelijkheid om vanaf het vliegveld per hoge snelheidstrein door te reizen naar 

Sundsvall aan de kust. De treinreis duurt zo’n 3,5 uur en is ontspannend met een lunch en 

koffie coupe en gratis wifi. (er zitten aan deze treinreis behoorlijke kosten verbonden) Vanaf 

Sundsvall kunt u een auto huren en is het een 90 minuten prachtige rit langs de Indalsälven 

http://www.ryanair.com/
http://www.klm.com/
http://www.sas.se/
http://www.norwegian.com/


rivier naar Bipsgården.  

Bij uw reisbureau kunt u deze treinreis reserveren.  

Beste Tip!  
Maar het voordeligste als u met meerdere bent, is na aankomst op Arlanda Stockholm een 

auto huren. U rijdt dan in ongeveer 5 uren naar Bipsgården. De drive gaat over goede wegen 

met weinig verkeer en door mooie natuur. Het laatste deel vanaf Sundsvall rijdt u een 

zogeheten Scenic Route. De #86 volgt onze bijzondere rivier de Indalsälven met haar 

canyon achtige landschap, naar Bispgården.  

 

www.rentalcars.com is een voordelige boekings site en deze autoverhuur bedrijven zijn 

gevestigd op Arlanda Airport. Autohuur gaat via een creditcard!   

**Wanneer u op tijd in de ochtend vliegt,  

dan is de aankomst bij het appartement aan het eind van de dag** 

Winters worden huurauto’s in Zweden standaard met goede winterbanden geleverd, wat 

veilig rijden is. Maar rij altijd voorzichtig! U kunt ook vragen om spijkerbanden! (dubbdäck) 

Met eigen auto en de boot 

Bispgården is ook uitstekend bereikbaar met uw eigen auto. Rekent u vanaf  Nederland 

gemiddeld zo’n 2.000 km. 

Er zijn vele veerboot mogelijkheden om in Zweden te komen. 

Een drietal routes zijn aan te bevelen. 

1. die via Puttgarden en Malmö.  

U rijdt eerst naar het Duitse Puttgarden. Daar neemt u de veerdienst (40 minuten) naar het 

Deense Rodby. Vervolgens rijdt u richting Kopenhagen, waar de Oresundbrug wordt 

genomen naar Malmö. In Zweden neemt u vervolgens de E4 via Jonköping,  Stockholm naar 

Sundsvall.  

Daar neemt u de prachtige, scenic route “86”, die u in 90 minuten naar “Wilderness 

Adventures Sweden” in Bispgården brengt. 

2. die via Puttgarden en Malmö.  

U rijdt eerst naar het Duitse Puttgarden. Daar neemt u de boot naar Malmö. Dan via 

Kopenhagen de veerboot Helsingor (Denemarken) naar Helsingborg (Zweden). 

3. de Stenaline Ferry Kiel/ Göteborg. 

De relaxte nachtboot overtocht. Vanaf Göteburg is het zo’n 11 uren rijden over de rustige 

Zweedse wegen naar Bispgården.  

http://www.stenaline.nl/overtochten/kiel-goteborg 

 

 

Geniet van de reis!  

 

http://www.rentalcars.com/
http://www.stenaline.nl/overtochten/kiel-goteborg

