
Zomer Adventure Week  2022 

Ontdek puur natuur en bijzondere landschappen in onze Ragunda Valley 

 

Dag 1- Zaterdag 

Ontvangst in de Cozy Cabin 

Bij aankomst op de Shovelhead Ranch is er fika (typisch Zweeds koffie/ thee moment en 

bakery) in de meer dan 200 jaar oude cabin. Ontvangst is door Monique Vermeer; je 

gastvrouw, gids en organisator van deze week.   

 

Voor de avond is het settelen in het knusse vakantie appartement (in wildlife thema) waar je 

deze week verblijft. Het kan ook zijn dat je de Zweedse Cottage hebt gehuurd die op 15 

minuten afstand van de ranch ligt.  Voor de activiteiten is het vertrek vanaf de ranch.  

 

Dag 2-Zondag 

Zweeds ontbijt 

Een heerlijke start van de vakantie; een Zweeds ontbijt.   

Deze dag is voor eigen invulling.  

Tip: Een wandeling naar de historische hangbrug over onze mooie Indalsälven rivier.  

Meet & greet Kampvuur avond 

Gezellig rond een kampvuur en we nemen je adventure week planning even door. 

*Inclusive fika (koffie, thee en bakery)  

Dag 3-Maandag 

Guided Hike naar de Meåfallet en de Noorse grenssteen 

Monique neemt je mee met de 4x4 op een scenic drive langs onze mooie rivier.  Daarna  

gidst ze een natuurwandeling langs de rivier de Indalsälven. We genieten van een fika bij de 

30 meter hoge waterval en bezoeken daarna de Noorse grenssteen. 

*Inclusief een kampvuurlunch op een idyllische plek langs de rivier. 

  

Dag 4-Dinsdag  

Bear & Wildlife Spotting  (ons berenspot seizoen sluit op 15 juli)  

De beer is een nachtdier. Hier op de grens naar Lapland blijft licht tijdens de nachten in het 

voorjaar en een deel van de zomer. Daardoor is deze bijzondere wildernis beleving slechts 

voor een relatief korte periode mogelijk. 

In de Cozy Cabin geeft Monique een powerpoint presentatie over deze bijzondere wildernis 

aktiviteit die de Scandinavische bruine beer betreft. Een samenwerking met Wildlife 

Fotograaf Andreas Göransson maakt deze exclusieve natuurbeleving mogelijk.  



Vervolgens vertrekken we en brengt en gidst Monique je naar de afgelegen locatie.  Je blijft 

een avond en nacht in de hide-out (observatie hut) met 360 graden rondom ontspiegelde 

ramen. Hier de mogelijkheid om de Scandinavische bruine beer te spotten en andere wilde 

dieren. De locatie is schitterend gelegen. Het is geen Burgers Zoo…er zijn geen omheiningen 

en je bent omringt door wildernis. Alleen of met z’n tweeën en totaal privé in je eigen 

observatie hut. Er zijn 3 camara outlets aanwezig voor de fotografen onder u. 

*Inclusief een maaltijd, versnaperingen en verfrissingen.  

Dag 5-Woensdag  

Na terugkomst van je beren/ wildlife adventure, heb je de tijd aan jezelf om te relaxen na de 

nacht op alert modus te zijn geweest. 

Avond Moose Safari Tour   

Monique neemt je mee elanden spotten tijdens een 3 uur durende 4 x 4 auto tour in de 

heuvels ten westen van je locactie. Met uitleg over deze woudreus, de habitat en het 

spotten op open plekken is er ook de mogelijkheid om ander wildlife te spotten.  

*Inclusief fika bij een idyllisch meertje.  

 

Dag 6-Donderdag 

Guided hike door ons Nationaal Park “Döda Fallet”  

“De dode waterval” letterlijk vertaald. Deze waterval was 200 jaar geleden de 3e grootste 

waterval van Zweden maar is sindsdien zonder water. Nagenoeg om de hoek ligt  hier een 

kleinschalig maar zeer bijzonder Nationaal Park. Hier heeft zich ooit Zweden grootste 

natuurramp (door mensen gecreëerd) afgespeeld. Beleef de geschiedenis met een 

wandeling middels een trappenstelsel door het eeuwen oud gesteente van de waterval en 

een natuurwandeling deels langs de rivier.   

*Inclusief fika. 

 

Dag 7-Vrijdag   

Kanotocht over de Indalsälven   

Rustig peddel je zo’n 12 km stroomafwaarts en geniet van de rust, het heldere water en het 

mooie landschap. Er zijn onderweg aanleg mogelijkheden en te genieten van een picknick. 

Wanneer bij de eindplaats, wordt je opgehaald en terug gebracht naar je auto.  

*Inclusief een goed gevulde picknickmand. 

 

Avond Outdoor Cooking bij de Big Moose Grillhut 

Bij de old west style grillhut, bereiden en eten we gezamenlijk een maaltijd met elandvlees 

van eigen jacht. We koken in een Dutch Oven aan een driepoot boven het houtvuur. 

Daarnaast is er gelegenheid voor westerngames als luchtbuks schieten, lasso werpen en 

hoefijzer gooien.  

Gezellig rond het kampvuur met een afsluiting van de vakantieweek. 

 

Dag 8- Zaterdag;  Ons afscheid en de terugreis naar huis. 



 

 

Deze met zorg samengestelde natuur activiteiten week is inclusief 7 overnachtingen in ons 

Wildlife Thema Vakantie Appartement.  Mocht je alleen komen dan hebben we ook de 

mogelijkheid voor overnachting in de Cozy Cabin Room.  

Deze week is tevens inclusief diverse activiteiten maaltijden, bedlinnen, handdoeken + WiFi 

Voor boekingen, prijsopgave of vragen over deze week, contact Monique.  

Telefoon: 0046-73 847 8924/ email: info@wildernessadventuressweden.com of messenger. 

Wilderness Adventures Sweden’s concept is kleinschalig en persoonlijk = micro toerisme. 

Note! 

*Deze activiteiten week is samengesteld voor volwassenen.  

*Kinderen vanaf 16 jaar is bespreekbaar.  

*Deelname aan de activiteiten is geheel voor eigen risico (check de website onder contact). 

*Sluit een reisverzekering af. 

 

Bekijk ook onze informatieve website en met vele foto’s: 

www.wildernessadventuressweden.com 

Reis advies/ autohuur info kunt u vinden onder “Contact”.   

Voor vragen kan je desgewenst ook het “Contactformulier” invullen. 

Tip: Ben je een “horsy” en een ervaren ruiter, dan is er de “Happy Trail Horseride” te 

boeken. Te paard genieten door onze mooie natuur. Niet geschikt voor kinderen en een max 

gewicht tot 90 kilo. Samen genieten met de mooie Quarterhorses “Mr Utah & Cody” en we 

rijden in western stijl. Monique gidst en kan dus 1 ruiter mee nemen.  

*Inclusief een fika bij de “Sheriffs Place”.  

**YOU ARE WELCOME TO ENJOY OUR BEAUTIFUL NATURE** 
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