Reisinformatie

Zuid-Zweden
Trelleborg / Malmö
Maandag 15 t/m donderdag 25 augustus 2022

Hieronder vind je extra informatie voor deze reis.
Verblijf
Het grootste gedeelte van de reis verblijf je in een mooi kamphuis (met een Nederlandse eigenaar) in Zuid-Zweden,
in de plaats Holmsjö / Nävragöl. Het kamphuis heeft beschikking over 32 eenpersoonsbedden, verdeeld over 12
kamers. De kamers bestaan dus uit 2 of 3 bedden per kamer. Het kamphuis is gevestigd aan een meer. Op hetzelfde
terrein is ook een camping gevestigd. Hier wordt overigens geen hinder van ervaren in het kamphuis.
Meer informatie is te vinden via deze link: https://zwedencamping.nl/en/campsite-sweden-blekinge-karlskrona/
Adres bestemming:
Stensjö Camping & Vandrarhem
Kantarellstigen 8
373 38 Holmsjö/Nävragöl, Zweden

Op de voorlaatste dag van de reis begin je alvast aan de terugreis, je verblijft de laatste nacht in een hostel.
Activiteiten
Holmsjö / Nävragöl zijn onderdeel van de provincie Blekinge Iän, ook wel “de tuin van Zweden” genoemd vanwege de
grote verscheidenheid aan natuur en het diverse aanbod van activiteiten in een compacte regio. Blekinge Iän is ten
slotte de kleinste provincie van Zweden! Het diverse landschap varieert van rustige weilanden tot aan een prachtige
eilandengroep, tevens heeft Blekinge meer dan 100 natuurreservaten. De prachtige kustlijnen bieden tal van
mogelijkheden voor excursies. Hieronder een greep uit de vele activiteiten die mogelijk zijn.
Omgeving:
• Bezoek aan prachtige stad Kalmar (80 km)
• Bezoek aan stad Karlskrona (30 km) (onderdeel van de Werelderfgoedlijst, historische stad aan zee,
verspreid over 30 weilanden)
• Een dame die grottenbezoeken organiseert, woont in de buurt (contactgegevens via campingeigenaar op te
vragen), zij organisert ook (veilig) klimmen bij rotsen
• Prachtige natuur, ideale uitvalsbasis voor allerlei excursies en tal van wandelmogelijkheden
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Bij het oord:
• Bij de oordeigenaar zijn verschillende zaken te huren zoals kano’s, sups en boten
• Boottochten
• Vissen, voetballen en volleyballen
• Boogschieten en vlottenbouwen
Inspiratie – link video’s:

•

Region Blekinge / Schweden - YouTube

•

Visit Karlskrona Promotion video ENG - YouTube
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Vervoer
Het vervoer is als volgt geregeld:
• Busjes van en naar Woerden
• Dezelfde busjes worden gebruikt tijdens de hele reis
Bijzonderheden
Gezondheid:
• Voor deze reis moet je beschikken over een normale gezondheid en conditie
Reispapieren:
• Voor deze reis heb je een geldig paspoort of ID kaart nodig. Deze moet tenminste nog 3 maanden geldig zijn
op de datum dat je vertrekt
Reissom
Inclusief:
• Verblijf ter plaatse in het kamphuis
• Huur van de vervoersmiddelen, gedurende gehele periode
Exclusief:
• Kosten eten en drinken
• Excursie- en overige brandstofkosten, hoogte afhankelijk van wat de groep wil doen
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