Winter Adventure week 2022

Dag 1- Zaterdag
Aankomst
Aan het eind van de dag is uw aankomst bij Wilderness Adventures
Sweden in Sörböle, Bispgården. Een warm welkom door uw
gastvrouw/gids en organisator van deze week, Monique Vermeer. We
genieten samen van een Zweedse fika met koffie/thee en lekkernij van
het huis.
Daarna is het settelen voor uw eerste avond in het gezellige appartement.
Dag 2-Zondag
Ontbijt
Monique serveert u op uw eerste ochtend een heerlijk uitgebreid Zweeds
ontbijt.
Eind ochtend laat Monique u het terrein zien met ook de ranch en de
paarden. Daarna heeft u de middag voor uw eigen invulling (wellicht met
wat sightseeing of wandelen, langlaufen en heerlijk relaxen)
Avond; even gezellig samen rond een kampvuur om wat meer kennis te
maken en de week door te nemen. Dit is bij de "Big Moose Grillhut".
Dag 3-Maandag
Begeleide sneeuwschoenwandeling door Monique
Een sportieve winterbelevenis naar een historische locatie. We wandelen
door mooie sneeuw naar de bijzondere plaats van bestemming. Een
wandeling die met de sneeuwdikte zonder sneeuwschoenen niet mogelijk
zou zijn. Tijdens deze tocht geniet u van het winter landschap. Op de
eindbestemming is het gezellig vertoeven in een schuilhut met een grill
lunch bij het vuur. Monique vertelt graag over de Indalsälven rivier en het
typerende landschap met haar natuur en wilde dieren.

Dag 4-Dinsdag
Sledehondentocht
Met deze top activiteit mushed u uw eigen team met Siberische Husky's.
Na instructies volgt u de gids en sleet u met uw honden over heuvels,
door bossen, kleine paden en over meren. Om nader kennis te maken met
uw eigen huskyteam, helpt u ook mee om de honden in te spannen voor
de slede en na afloop met uitspannen. Tijdens een stop in de wildernis,
bereidt uw gids een smakelijke lunch van het vuur, met rendierworst,
lokale kazen en verse locale zalm. Uw gids maakt foto’s.
U reist naar deze bestemming met eigen (huur)auto (1,5 uur mooie route)
en met de kans om onderweg rendieren en elanden te spotten. Een
actieve dag, lieve husky’s en ervaringen om nooit meer te vergeten!
Dag 5-Woensdag
IJsvissen
Deze activiteit is onder begeleiding van Monique. We rijden diep in de
bossen naar een meer waar we gaan ijsvissen. Dit is op Artic vissoorten
genaamd "öring" en "röding". De ene is forel soort en de andere een zalm
soort. In Zweden geheten "ädelfisk", en deze leeft in de koude wateren.
Inclusief materiaal als ijsboor, vishengels, visvergunning, aas, stoelen,
vervoer en inclusief een fika & lunch.
Jack de hond (Aussie) gaat ook mee en hij trekt een traditionele Zweedse
"pulka" slee met wat brandhout. Dit vindt hij super en het uiterst leuk om
te zien hoe hij trots met z’n tuig en sleetje mee helpt.
Monique bereidt de lunch van het vuur ter plaatse. Wellicht heeft u vangst
en wilt u de vis thuis als avondeten bereiden.
Dag 6-Donderdag
Uw ochtend en middag is voor eigen invulling.
Wellness Retreat
In de avond of middag mag u genieten & ontspannen in de "Zen" Sauna.
Deze is recentelijk eigenhandig gebouwd en is de trots van Monique.
Een houtgestookte (kleuren) sauna met warme lavastenen die door
opgieting met wat water en een etherische geur, een heerlijk aroma
verspreidt. Iedere aromageur heeft z’n eigen positieve werking op lichaam
en geest. Buiten op het dek zijn zitjes waar u kunt u afkoelen en een rol
door de sneeuw laat uw huid tintelen. Aangrenzend is een relaxruimte
waar u start u met een kruidenvoetbadje. Inclusief een badjas, slippers,
handdoek en een mandje met verfrissing en hartigs.

Dag 7-Vrijdag
Snowmobile Safari Tour
Na instructies van uw gids volgt u de gids en toert u weg op uw eigen
gave snowmobile. Een actieve dagtocht incl. gids, fika en lunch onderweg.
U toert door bossen, open vlaktes, over meren en heuvels met geweldige
uitzichten. Er is een grote kans op het spotten van groot wild als rendieren
en elanden onderweg. Een onvergetelijke dag! Uw gids maakt foto’s.
U reist naar deze bestemming met uw eigen (huur)auto (1,5 uur mooie
route) met ook hier de kans om rendieren en elanden te spotten.
Diner met eland biefstuk
Nu heeft u de gelegenheid om elandenvlees te proeven. En niet zomaar
vlees, want deze is van onze eigen jacht. Monique maakt deze heerlijke
stoverij van lokale producten en mals elanden biefstuk.
IJs en een koffie als afsluiter.
Dit exclusieve diner nuttigt u bij Monique aan tafel. Ze bereidt deze op het
houtgestookte keukenfornuis. We nuttigen het diner aan een meer dan
100 jaar oude bakkerij tafel. Deze werd van oorsprong hier in de stuga
bakkerij gebruikt.
We nemen even gezellig de tijd voor een terugblik van uw week met alle
ervaringen.
Dag 8-zaterdag
Ons afscheid en uw reis terug.
-----------------------------------------------------------------------Wat is er nog meer te doen?
Als het weer het toelaat; De Happy Trails paardrijtocht met de
Quarterhorses Bette, Cody en Mr Utah en onder begeleiding van Monique.
Langlaufen, we hebben prachtige loipes in de omgeving (ski's en schoenen
te huur) Een aantal zijn zelfs in de avonden verlicht.
Bij Kullsta Ski kunt u downhill skiën/ snowboarden (ski's en ski schoenen
ter plaatse te huur) Ze zijn ook 2 avonden geopend.
Een Reiki of een Hotstone massage door Monique.

Noorderlicht Wake Up Service
Met maar 600 km ten zuiden van de Poolcirkel, is er van oktober tot april
de kans om hier het magische “Noorderlicht” te bewonderen.
U zult het niet missen want Monique zal u wekken wanneer dit bijzondere
licht aan de hemel danst!
Er is echter geen garantie te geven want het is moeilijk te voorspellen.
Evenals de tijd dat het duurt, de intensiteit en de kleur van het licht.
Maar heeft u het geluk…dan geniet u van dit natuurwonder vanaf uw eigen
dakterras!
Elanden kunt u overal in de omgeving zien en zelfs vanuit uw vakantie
appartement. We hebben een mineraalsteen opgesteld achter de kreek.
Elanden houden van het mineraalzout in de winter, het geeft ze extra
energie en vochtbalans.
Het totaal van dit Winter Adventure Arrangement omvat:
Alle deze winter adventure activiteiten + 7 overnachtingen in het gezellige
wildlife thema appartement. Tevens bieden we een Zweeds ontbijt, 1 x
het diner met stoverij van mals elandbiefstuk en 4 x buiten lunch.
Inclusief een welkomstgeschenk, bedlinnen pakket, handdoekpakket, WiFi
en de eindschoonmaak van het appartement.
Heeft dit uw interesse? Neem dan contact op met Monique voor de prijs,
beschikbaarheid, info en/of reisadvies.
Note! Wilt u met uw gezin komen, dan is de adventure week niet geschikt
voor kleine kinderen. Jongeren vanaf 16 jaar kunnen wel alle adventures
mee doen. Het appartement is geschikt voor 4 personen en er is een extra
5e slaapplek (bedstee)
Monique mobiel: 0046 (0)73 847 89 24
Email: info@ wildernessadventuressweden.com
U BENT VAN HARTE WELKOM OM MEE TE GENIETEN VAN HET
WINTERWONDERLAND!
Met avontuurlijke groet van uw gastvrouw, gids en organisator,
Monique Vermeer.

