NOVEMBER 2020

WINTERWEEK VOOR SCHOLEN
RÅDASTRANDSCAMPING
RÅDASTRAND 1, 68392 RÅDA

WINTERWEEK VOOR SCHOLEN
7 dagen lang een actieve winterweek in Zweden!
Ervaar de Zweedse natuur en cultuur van Värmland elke dag weer op een andere sportieve manier.
Heerlijk langlaufen, hiken, ijsvissen, en op pad voor een husky sledetocht.
Een unieke beleving!
✓ Sportieve winteractiviteiten
✓ Eten van (zelf gevangen) vis
✓ Ontdek Transtrandsfjällens Nature Reserve

ACCOMMODATIE
U kunt voor deze vakantie kiezen uit verschillende accommodaties op Björnbyn en
Rådastrandscamping. Deze liggen in een van de mooiste gebieden van Zweden. Tussen de bossen en
aan een meer heb je hier alles wat je nodig hebt.

Goed om te weten:
•
•
•
•
•
•

Auto en bereikbaarheid: Het is mogelijk de auto gratis bij uw accommodatie te parkeren
Eten en drinken: Deze vakantie is op basis van halfpension.
Huren: Het huren van bedlinnen is mogelijk.
Huisdieren: Huisdieren zijn alleen op de camping en in de stuga’s op Rådastrandscamping
toegestaan
Inchecken: vanaf 14.00 uur,
Uitchecken: vanaf 11.00 uur
Wifi: In de stuga’s op Björnbyn is wifi beschikbaar. Op de camping is er wifi in en rondom het
service gebouw.

Rådastrandscamping
( Voor de sanitaire voorzieningen moet u naar het hoofdgebouw van de camping )
Campingplaats met of zonder elektra
• De camping beschikt over 72 ruime staplaatsen van 100m2 waarvan de helft met- en de
andere helft zonder elektriciteit. Ook zijn er 10 vergrootte staplaatsen van wel 200m2 die
beschikken over elektriciteit.
Stuga ( 2/ 4/ 5 persoons )
• De camping beschikt over drie 2-persoons stuga’s. Deze kleine huisjes hebben een bedbank
en kleine buitenkeuken.
• Vier 4-persoons stuga’s. In deze huisjes staan twee stapelbedden en een fijne kleine keuken.
• Drie 5-persoons stuga’s. In deze luxe huisjes heb je twee vides met drie bedden. Ook zit er
een extra slaapkamer in het huisje waar twee boxspringbedden klaar staan. Dit huisje
beschikt over een iets grotere keuken dan de andere huisjes en een fijne loungeplek voor
het huisje waar je heerlijk in de zon kunt zitten in je vrije tijd.
Safaritent ( 6 persoons )
• De camping beschikt over 9 safaritenten.
Deze luxe ingerichte tenten beschikken over twee boxspringbedden en twee stapelbedden.
Ook is het mogelijk om een klein bijzettentje neer te zetten.

In deze tenten staat een mooie keuken en fijne zit gelegenheden binnen en een lounge-set
buiten met uitzicht op het Rådasjön.
Tunneltenten ( 6 persoons )
• De camping beschikt over 5 nieuwe tunneltenten.
Deze luxe ingerichte tenten staan op het camping terrein en beschikken over 6 goede
bedden. Elke tent heeft een eigen overdekte buitenkeuken waar goed gekookt kan worden.
Je hebt genoeg ruimte om je heen om rustig te kunnen zitten, maar toch ben je dichtbij alle
gezelligheid op de camping.
Björnbyn
A- Stuga met sauna
• Deze stuga beschikt over een woonkamer met openhaard, een eet hoek en twee
slaapkamers met hierin 4 tot 6 bedden. Het huisje beschikt over een eigen douche en toilet.
Verder heeft dit huisje een fijne overdekte veranda met tuinmeubelen en sauna.
B- Stuga
• Deze stuga beschikt over een woonkamer met openhaard, een eet hoek en twee
slaapkamers met hierin 4 tot 6 bedden. Het huisje beschikt over een eigen douche en toilet.
Verder heeft dit huisje een fijne overdekte veranda met tuinmeubelen en sauna.

INBEGREPEN 7- DAAGSE
•

6x overnachting in een door u gekozen accommodatie

•

Enkele maaltijden worden verzorgd (halfpension)

•

Activiteitenprogramma met daarin langlaufen, outdoor cooking, husky sledetocht, het
blazen van een mok, hiken (op sneeuwschoenen), ijsvissen en een waktraining

•

Gebruik van materiaal (sneeuwschoenen, langlaufski's, gps, etc)

•

De activiteiten komen met een ervaren (outdoor-)instructeur

•

Routes en beschrijvingen

VAN DAG TOT DAG
Het hieronder staande van dag tot dag programma is een suggestie en kan wijzigen. Dit betekent dat
alle activiteiten wel aan bod komen, maar mogelijk in een andere volgorde.

Dag 1: Aankomst
Na 14.00 is inchecken op de camping en bij Björnbyn mogelijk. In de avond komen we allemaal
samen in het Restaurant van de camping om elkaar te leren kennen en volgt een korte uitleg over
hoe de week er uit zal komen te zien.
Dag 2: Langlaufen en outdoor cooking
We starten het programma vandaag met een introductieles langlaufen, om gewend te raken aan het
langlaufen en de verschillende basistechnieken te leren. In de ochtend starten we met theorie, in de
middag gaan we lekker in de praktijk aan de slag. 's Avonds bereiden we samen een heerlijke
maaltijd boven een kampvuur in de buitenlucht.
Dag 3: Husky sledetocht en mok blazen
Vandaag reizen we een stukje verder, zodat we in het prachtige Transtrandsfjällens Nature Reserve
een sledehondentocht kunnen gaan maken. Een unieke ervaring in een prachtig landschap, waarbij
natuurlijk ook de ruimte is om echt kennis te maken met de prachtige honden die voor ons aan het
werk gaan. Daarnaast leren de leerlingen deze dag ook nog hoe ze zelf een mok kunnen blazen.
Dag 4: Hike (op sneeuwschoenen) met overnachting
De leerlingen worden in de ochtend afgezet aan het startpunt. Als er genoeg sneeuw ligt mogen ze
vandaag op sneeuwschoenen gaan hiken. Al kijkend naar de kaart en de natuur moeten ze erachter
komen waar ze precies zijn en hoe ze het beste van punt A naar punt B kunnen komen. Voor elke
extra aanwijzing, kijken op de GPS, of niet bij het eindpunt aankomen, worden er luxeproducten
weggehaald (brandhout, ontbijt met spek en ei, etc).
Dag 5: Hike (op sneeuwschoenen)
Het vervolg van een intense tocht met onder andere een wateroversteek. Wanneer het is gelukt om
geheel op eigen kracht bij het eindpunt aan te komen, verdienen ze na het lopen een warme douche
op de camping.
Dag 6: IJsvissen en waktraining
Vissen onder zware omstandigheden, hoe doe je dat eigenlijk? Dat zullen de leerlingen op deze dag
mogen ontdekken. We starten met de waktraining, de technieken om problemen te voorkomen en
jezelf te kunnen redden uit een wak. Daarna begint het echte vissen, gevolgd door het schoonmaken
en bereiden van de (zelf gevangen) vis.
Dag 7: Vertrek
Helaas is vandaag de laatste dag van deze week alweer aangebroken en is het tijd om weer naar huis
te gaan.
Uitchecken kan tot 11 uur

prijsopgave op te vragen door een mail te sturen naar : info@radastrand.com
belangrijk hierbij is op te geven het aantal personen.

Reis informatie
Hieronder een beschrijving van diverse mogelijkheden om naar de camping in Zweden te komen. De camping ligt aan
rijksweg 62, circa 80 km boven Karlstad en 9 km van Hagfors. Er zijn diverse routeplanners die u ook kunnen helpen.
De routeplanner van de ANWB vindt u hiernaast.
Via de “lange” veerboot Kiel (D) – Göthenborg (S)
(www.stenaline.nl). Dit is wel de meest ontspannende route omdat je de nacht doorbrengt op de boot. Vanaf Utrecht
naar Kiel is circa 500 km en van Götenborg naar Radastrands Camping is 345 km. Als u toch van plan bent om
onderweg te overnachten zijn de kosten gelijk met de andere routes (of zelfs goedkoper buiten het hoofdseizoen).
Via de “lange” veerboot Travemünde (D) – Malmö (S)
(www.https://www.finnlines.com/). Dit is een overtocht met de nachtboot. Vanaf Utrecht naar Travemunde is circa
500 km en van Götenborg naar Radastrands Camping is 600km. De boot vertrekt in de avond rond 22.00 uur en je
komt de volgende dag vroeg in de ochtend aan in Malmö (8.00 uur). De kosten van deze overtocht kiggen een stukje
lager dan de overtocht met de Stenaline.
Korte veerboten
Via de “korte” veerboten Puttgarden (D) -Rödby (Dk) en Helsingör (Dk)-Helsingborg (S). Tijdens de overtocht van
ongeveer een uur kan je even uitrusten of aan boord iets eten (www.scandlines.se)
Via de veerboot Grenå (Dk) naar Varberg (S) (www.stenaline.nl)
Via de veerboot Fredrikshaven (Dk) naar Götenborg (S) (www.stenaline.nl)
Via de bruggen in Denemarken
(www.storebaelt.dk ) en de brug tussen Kopenhagen (Denemarken) en Malmö
( https://www.oresundsbron.com/en/start ). De laatste brug kan ook een alternatief zijn voor de overtocht met de
boot van Helsingör-Helssingborg (de prijs is gelijk). Deze route (Hamburg-Flensburg-Kolding-Odense-KopenhagenMalmö) wordt vaak gekozen indien ook een bezoekje aan Legoland in Denemarken wordt gebracht. Omdat meer
kilometers gereden worden komen de kosten overeen met de korte veerboten. Voor overnachting, brandstof en eten
betaal je meer in Denemarken dan in Zweden.
Trein
Vanuit Nederland naar Zweden: www.ns.nl De trein in Zweden is over het algemeen duur. Studenten onder de 26 jaar
krijgen echter 25% korting. Houd er ook rekening mee dat in het weekend en bij sommige treinen ook in bepaalde
seizoenen de prijzen hoger kunnen liggen. Voor tijdentabellen: www.resplus.se. Voor Zweedse binnenlandse
reizen: www.swedenbooking.com.
Bus
Vanuit Nederland/ België: www.eurolines.nl (direct). In Zweden is de bus een prima vervoersmiddels en relatief
goedkoop. De bushalte ligt direct voor Rådastrands Camping aan riksväg 62: (www.swebusexpress.se en kies de
engelse versie).
Vliegen
Je kunt vanuit Nederland of België direct op diverse bestemmingen in Zweden vliegen. De informatie is aan
verandering onderhevig, dus check altijd de actuele vluchtinformatie bij de diverse luchtvaartmaatschappijen en
vliegvelden.
Dagelijkse vluchten naar Zweden: Met Scandinavian Airlines (SAS) kun je dagelijks naar Stockholm en Göteborg
vliegen. KLM vliegt meerdere keren per dag naar Stockholm, Göteborg en Linköping. Andere vliegmaatschappijen die
op Zweden vliegen zijn Transavia, Brussels Airlines, Ryanair en Norwegian Airline.
Wij kunnen eventueel helpen bij het boeken van een vlucht, regelen van transfers, boeken van trein of bus, of
het boeken van een huurauto.

