
Winter Adventure Week 2022-2023 
Welkom bij Wilderness Adventures Sweden in de mooie Ragunda Valley in Jämtlands Län. 
Een dik pak sneeuw, een sledetocht met husky’s, het magische noorderlicht en de houtgeur 
van de sauna klinkt je als muziek in de oren? Dan zit je goed bij ons in het noorden van 
centraal Zweden met de passage naar Zuid-Lapland. Waar de winter je een andere betekenis 
en beleving van winter geeft met deze bijzonder samengestelde “Winter Adventure Week”.  
Hier maak je deel uit van Winterwonderland met kristalheldere sterrenhemels, een dik pak 
sneeuw, zonnige dagen, magische schemeringen en tot slot de kans op het 
natuurverschijnsel het “Noorderlicht”. Bij Wilderness Adventures Sweden wacht het 
avontuur op je en met een warme en gezellige privé accommodatie als thuisbasis.  

SAMENGEVAT IS DEZE WEEK INCLUSIEF: 
 7 nachten in een van deze rustieke locaties: het wildlife thema vakantieappartement of

de Zweedse Timber Cottage.
 Een welkomstgeschenk, bedlinnen pakket, handdoekpakket, WiFi en eindschoonmaak

van de accommodatie.
 Een gezellige meet & greet kampvuuravond op de ranch.
 Een dineravond met exclusieve elanden biefstuk stoverij van eigen jacht.
 Een hele dag snowmobile safari tour, met gids + Lapse kota lunch.
 Een hele dag naar een husky farm en met je eigen team sledehonden op adventure, met

gids + Lapse kota diner.
 Een sneeuwschoenwandeling naar een bijzondere locatie, koffie van het vuur, met gids

(4 uur totaal), kampvuurlunch is een optie.
 IJsvissen in een afgelegen meer, met een prachtige auto tour door Winterwonderland,

fika en met gids (5 uur totaal), kampvuurlunch is een optie.
 Een privé avond artic sauna beleving in een houtgestookte Finse sauna met relax ruimte

en buitendek. Een package met o.a. hapje en drankje.
 Noorderlicht Wake-Up Service.

Tijdens deze Adventure Week zijn er de dag na aankomst en een doordeweekse dag, naar 
eigen invulling te ondernemen. Er zijn twee skipistes in de omgeving met ski en snowboard 
verhuur. In de omgeving zijn er diverse routes om te langlaufen en tevens skiverhuur. Ook 
kan er onze Happy Trails winter paardrijrit geboekt worden. Je kan gaan sightseeing in de 
mooie omgeving of gewoon lekker chillen en relaxen. Er zijn diverse dorpjes in de omgeving 
waar een supermarkt, benzinepomp en een aantal eetmogelijkheden zijn.  



Hoe ziet deze Adventure Week eruit?

Dag 1- Zaterdag 
Aankomst 
Aan het eind van de dag is je aankomst bij Wilderness Adventures Sweden in Sörböle, Bispgården. 
Een warm welkom door je gastvrouw/gids en organisator van deze week, Monique Vermeer en haar 
partner Anders. We genieten samen van een Zweedse fika met koffie/thee en lekkernij.  
Daarna is het settelen & chillen in je gezellige vakantieappartement op de Ranch of Anders brengt je 
persoonlijk naar de Timber Cottage.  

Dag 2-Zondag 
Er is een ronde over het terrein van Wilderness Adventures Sweden, de ranch en we begroeten de 
paarden. Daarna heb je de middag voor eigen invulling (wellicht met wat sightseeing, skiën of 
wandelen, langlaufen of gewoon lekker relaxen). 



Kampvuur Meet & Greet, in de 
avond zitten we gezellig en 
warm aangekleed in de 
sneeuwbanken rond een 
knapperend kampvuur. We 
maken kennis en nemen de 
Adventure Week door.  

Dag 3-Maandag  
Begeleide sneeuwschoenwandeling met gids Monique 
Een sportieve winterbelevenis naar een historische locatie. Monique gidst een wandeling met 
sneeuwschoenen door een oud pad met hoge besneeuwde bomen en naar een bijzondere plaats van 
bestemming. Tijdens deze tocht geniet je van het winterlandschap. Op de bijzondere 
eindbestemming is het daarna gezellig vertoeven in een boomstammen schuilhut met koffie van het 
vuur en een wildernis lunch als optie. Monique vertelt graag over de Indalsälven rivier en het 
typerende landschap met haar natuur en wilde dieren. 

Dag 4-Dinsdag 
Sledehondentocht met gids Hasse 
Met deze topactiviteit slee je met je eigen team Siberische Husky's. Maar voordat je gaat is er de 
kennismaking met de husky’s. Ter plaatse wordt door Hasse & Carolina bekeken welke honden bij 
wie in het team gaan en de duur en soort van de tour. Na het helpen met inspannen en de 
instructies, volg je de gids. Je vertrekt met je huskyteam over heuvels en dalen, door bossen, kleine 
paden en over meren. Ook help je na afloop mee met het uitspannen van de honden. Tijdens een 
stop in de wildernis is er fika. Terug op de huskyfarm wordt er in de Lapse kota een heerlijk diner van 
het vuur geserveerd. Gezellig rondom het vuur genieten van gerechten met rendierworst, lokale 
kazen en verse zalm. Je gids maakt foto’s en een video van je. 



Je reist op eigen gelegenheid naar de huskyfarm met eigen (huur)auto (1,5 uur mooie route). Er is de 
kans om onderweg rendieren en elanden te spotten. Een actieve dag, lieve husky’s, een fantastische 
maaltijd en ervaringen om nooit meer te vergeten! 

Dag 5-Woensdag  
IJsvissen met Monique als gids 
De rit is een scenic drive met de auto met mooie vergezichten want we rijden door de heuvels naar 
een afgelegen 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 soorten 
gedijen in onze koude wateren. Inclusief materiaal als ijsboor, vishengels, visvergunning, aas, stoelen, 
vervoer en inclusief fika en met een wildernislunch als optie.  

Jack de hond (Aussie) gaat ook mee en hij trekt een traditionele Zweedse "pulka" slee met wat 
brandhout. Hij vindt het super leuk om te helpen en het is uiterst leuk om te zien hoe hij trots z’n 
sleetje mee trekt. Je gids bereidt de lunch van het vuur ter plaatse. Wellicht heb je vangst en wil je de 
mooie vis thuis als avondeten bereiden? Je gids maakt foto’s en video’s. 



Dag 6-Donderdag  
Jouw ochtend en middag is voor eigen invulling. 

Wellness Retreat 
In de avond of in de middag mag je genieten & ontspannen in de "Zen" Sauna. Deze is recentelijk 
eigenhandig gebouwd en is de trots van Monique. 
Een hout gestookte (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 je kunt afkoelen en een rol door de sneeuw 
laat jouw huid tintelen. Aangrenzend is een relaxruimte waar je start met een kruidenvoetbadje. 
Inclusief een badjas, slippers, handdoek en een mandje met verfrissing en hartigs. 

Dag 7-Vrijdag 
Snowmobile Safari Tour met gids Wilco 
Nog een topactiviteit en na de instructies volg je de gids en toer je weg op je eigen gave snowmobile. 
Een actieve dagtocht incl. gids, fika en lunch. Je 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!
Je reist naar deze bestemming met je eigen (huur)auto (1,5 uur mooie route) met ook hier de kans 
om rendieren en elanden te spotten. Je gids maakt foto’s en video’s. 



 

 
 
Diner met eland biefstuk 
Nu is er 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 wordt geserveerd bij Monique aan de meer dan 100 jaar oude bakkerstafel. Ze 
bereidt deze op een hout gestookte keukenfornuis. We nemen even gezellig de tijd voor een 
terugblik van de week met alle avonturen en ervaringen.  
 

 
 
 
Dag 8-Zaterdag  
Ons afscheid en de reis terug.  



 

 
Meer informatie over beide accommodaties 
 
Het Wildlife thema vakantieappartement 
Dit gezellige vakantieappartement is voorzien van diverse “Sami” en wildlife decoraties en is gelegen 
over de gehele bovenverdieping van de typisch Zweedse homestead van “Wilderness Adventures 
Sweden”. Met een groot eigen dakterras waar je geniet van het uitzicht over de ranch met paarden, 
de vallei en de mooie heuvelrug met de aanloop naar de wildernis. Tevens een perfecte plek om het 
Noorderlicht te aanschouwen. Geen geluiden van verkeer, geen licht en luchtverontreining. We 
drinken en douchen met ons eigen zuivere bronwater uit de heuvels en er is een houtgestookte 
verwarming door het hele huis.  
 
Dit compleet ingerichte vakantieappartement omvat een keuken, seperaat toilet met wastafel, 
doucheruimte met wastafel en is geschikt voor max. 4 personen. Er is een kingsize bed met 
kwaliteitsmatrassen in de mainroom evenals een uitnodigende lounge hoek en een eetgelegenheid, 
er is een 160 x 200 bed met kwaliteitsmatrassen in de extra kamer met zit-eetgelegenheid met een 
mooi uitzicht over de beboste voorzijde en entree van het terrein.   
Meer informatie en foto’s over het vakantieappartement  
 
De Zweedse Timber Cottage 
De Timber Cottage bevindt zich op 15 minuten afstand van de ranch en aan de andere zijde van de 
rivier. Gelegen in de heuvels boven het dorpje Bispgården. Direct aan het bos staat deze charmante 
boomstamwoning met gezellige inrichting. Het omvat een eetkeuken, woonkamer, douche met toilet 
en boven is er een grote open slaapzolder onder het rustieke dakbeschot. Hier staan 2 x 2 persoons 
bedden met kwaliteitsmatrassen en is geschikt voor max 4 personen. Er is een houtkacheltje in de 
woonkamer en het huis wordt verwarmd door bergwarmte.  
Meer informatie en foto’s over de Timber Cottage 
 
Extra Service 
Noorderlicht Wake Up Service 
Met maar 600 km ten zuiden van de Poolcirkel, is 
er van september tot april de kans om hier het 
magische “Noorderlicht” te bewonderen.  
Je zal het niet missen, want je gastvrouw zal je 
zelfs wekken wanneer dit bijzondere groene licht 
aan de hemel danst! 
 
Er is geen garantie te geven want dit 
natuurverschijnsel is moeilijk te voorspellen. 
Evenals de tijd dat het duurt, de intensiteit en de 
kleuren van het licht en niet te vergeten de 
helderheid van de hemel qua bewolking, 
sneeuwval of volle maan.  
 
Maar heb je geluk…dan geniet je van dit 
natuurwonder vanaf je eigen dakterras of tuin.  
 
Elanden en reeën zijn overal in de omgeving te spotten en zelfs vanuit het vakantieappartement en 
de Timber Cottage. We hebben een mineraalsteen opgesteld achter de kreek bij de ranch en een 
mineraal steen naast de Timber Cottage. Elanden maar ook reeën en herten houden van het 
mineraalzout in de winter, het geeft ze extra energie en stimuleert de vochtbalans.   
  

https://wildernessadventuressweden.com/nl/accommodatie/vakantie-appartement/
https://wildernessadventuressweden.com/nl/accommodatie/cottage/


 

 
Voor wie is deze week bedoeld? 
Deze Adventure Week is geschikt voor volwassen en of jong(e) volwassenen vanaf 16 jaar.  
Onze doelgroep is de natuurliefhebber die van actie houdt, maar ook rust en stilte waardeert.   
Verder vereisen de diverse activiteiten een goede basisconditie! 
 
Lunchmogelijkheden tijdens de Adventure Week 
Tijdens de sneeuwschoenwandeling en het ijsvissen zijn er bij ons 3 soorten lunches te bestellen of je 
neemt je eigen lunch mee: 
 Lunch 1 Kampvuurlunch met diverse Zweedse vleesproducten, Zweeds gevulde tunnbrood wrap 

en soep - Kosten SEK 350,-  
 Lunch 2 Kampvuurlunch vega met vega gevulde tunnbrod wrap, groentesoep en vega grill 

producten - Kosten SEK 450,- 
 Lunch 3 Kampvuurlunch met glutenvrij belegd brood, diverse Zweedse vleesproducten en soep - 

Kosten SEK 450,- 
 
Belangrijk! 
 Reistips en autohuur zijn te vinden op onze website onder Contact. 
 Je rijdt hier op locale sneeuwwegen en adviseren daarom een auto met spijkerbanden en zo 

mogelijk een 4 x 4. 
 Heb je medische klachten en medicijngebruik dat we moeten weten? 
 Deelname aan alle activiteiten is voor eigen risico. 
 Een goede basisconditie is vereist. 
 We adviseren een reis- en annuleringsverzekering af te sluiten. 
 
Voor vragen, beschikbaarheid en of een prijsopgave  contact Monique.  
Telefoon: 0046-73 847 8924/ E-mail: info@wildernessadventuressweden.com of messenger. 
Wilderness Adventures Sweden’s concept is kleinschalig en persoonlijk = micro toerisme. 
 
Kijk op onze website voor vele foto’s onder Adventures, of onze Social Media kanalen. Op Wilderness 
Adventures Sweden Google lees je de vele gasten recensies.  
 
Van harte welkom en met avontuurlijke groet, 
Wilderness Adventures Sweden 
Gastvrouw, organisator & gids,  
Monique Vermeer 
  
 
 
 
 
 
 
 

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

 

   

https://wildernessadventuressweden.com/nl/
https://www.facebook.com/wildernessadventuressweden
https://www.instagram.com/wildernessadventuressweden/
https://www.youtube.com/channel/UCmP7gCrUH0j30IZJxTfuAkQ
https://wildernessadventuressweden.com/nl/contact-info/



