
                     Winter Adventure week 2020 

Dag 1- zaterdag 

Aankomst eind middag bij Wilderness Adventures Sweden in Bispgården Jämtland Zweden. 

Een warm ontvangst door hostess & gids Monique Vermeer  

met een Zweedse fika = kook koffie/ thee en homemade bakery. 

Settelen in jullie knusse wildlife thema appartement.  

 

Dag 2-zondag 

Ontbijt   

Monique serveert op de eerste ochtend,  een heerlijk Zweeds ontbijt. 

Rondleiding over het terrein en het doornemen van het weekprogramma. 

Eigen invulling van de middag (bijv skiën).  

Avond; Een kampvuur bij de gezellige western Big Moose Grillhut. 

Dag 3-maandag  

Begeleide Sneeuwschoenwandeling door Monique. 

Een sportieve en bijzondere winter ervaring met tevens een lunch van het vuur. Monique geeft uitleg 

over de Idalsälven rivier, de Ragunda Valley met haar flora en fauna.  

 

Dag 4-dinsdag 

Sleddog Tour 

Je eigen sledehonden team mushen over heuvels,  door bossen, paden en over een meer. 

Deze bijzondere beleving is  inclusief het helpen met het in en uitspannen van je eigen Siberische 

Husky team. Tijdens  de tocht is er een heerlijke lunch van het vuur met rendiervlees, locale kaas  en 

verse zalm. 

Is met eigen vervoer naar de locatie en is een prachtige auto rit van 1.5 uur met kans op het spotten 

van rendieren. 

 

Dag 5-woensdag  

IJsvissen begeleid door Monique 

We vissen op Artic vissoorten als de öring en röding. Een forel en een zalmsoort die hier tot edelvis 

van de koude wateren worden benoemd.  

Incl. ijsboor en ijsvishengels, visaktes, aas, stoelen en  vervoer. 

Jack (mijn hond)  loopt voor de Zweedse Pulka slee en neemt het brandhout mee.  

Incl. een lunchgrill ter plekke. 

Voor de liefhebbers kan de vis thuis gerookt worden.  

Dag 6-donderdag  

Spa bij Hallsta Berget in Sollefteå 

Een relax dag op een wintersport locatie met geweldige uitzichten over het stadje Sollefteå, de ski 

piste, de rivier en de prachtige heuvelrug. Met diverse sauna’s, wirlpools and indoor swimming pool. 

Inclusief een drankje en lunch.  Mee inbegrepen ook een badjas, slippers en handdoek.  

 



 

 

Dag 7-vrijdag 

Snowmobile safari tour 

 Je eigen snowmobile besturen over meren, door bossen en mooie vergezichten. Een actieve dagtour 

incl. gids, uitleg over je machine, brandstof en onderweg is er een lunch/ Zweedse fika.  

Een geweldige beleving en met grote kans op het spotten van groot wild zoals rendieren en elanden. 

Met eigen vervoer naar de locatie en is een prachtige auto rit van 1.5 uur en kans op het spotten van 

rendieren. 

 

Gezellige avond incl. diner 

Maaltijd vers bereid van exclusief lokaal elanden vlees.   Deze wordt bereid op de met hout 

gestookte keuken kachel.  We eten bij Monique aan de oude bakkerstafel. Eerlijk, puur, gezond en 

vooral bijzonder lekker.  

IJs en koffie na. 

Afsluiting  van de  week.  

 

Dag 8-zaterdag = Vertrek Arlanda 

---------------------------------------------------------------- 

Bij te boeken zijn  

(indien de sneeuwhoeveelheid het toelaat) een paardrij rit op westernpaarden o.b.v. Monique 

Sneeuwschoen wandeling 

Cross country skiën  

Downhill ski/ snowboarding 

Reiki & Zen behandeling 

------------------------------------------------------------------------------------------ 

Er is de gehele winter kans op het magische  Noorderlicht.  

Dit is echter geen garantie en het is niet te voorspellen, wanneer en hoe lang. Monique krijgt via een 

speciale app een alarm als het Noorderlicht verschijnt en zal je dan ook in de nacht wakker maken. 

Uitzicht op het Noorderlicht vanaf je eigen dakterras!  

Elanden In de gehele omgeving zijn elanden te spotten inclusief op eigen terrein. 

Rendieren zijn te spotten tijdens en onderweg naar het snowmobilen en de sledehondentocht.  

Totaal winter activiteiten pakket =  7 overnachtingen in het sfeervolle wildlife thema 

appartement, inclusief een welkoms geschenk, linnenpakket, wifi en eind schoonmaak. 

Tevens inclusief;  1x zweeds ontbijt, 1x exclusief moose diner en 5 x een warme lunch 

 

 


