
WINTERexpeditie
Sarek

Ga mee op een uiterst wilde maar serene cross-country ski-pulka 
arctische expeditie in Zweeds Lapland. Absoluut niet je gebruikelijke 
week op het werk, want in deze wilderniswereld kom je tot rust. In het 
land van de semi-nomadische Sami doorkruisen we een van de meest 
ruige nationale parken van Europa: Sarek. Ookwel bekend als Europa’s 
laatste grote wildernis. 

Zes volle dagen langlaufen we ons een weg door de wildernis, trekken 
onze pulka’s over bevroren meren en door de besneeuwde toendra. 
Compleet off-the-grid passeren we talrijke gletsjers en imposante 
verticale muren. We gidsen je door dit rauwe en ongerepte arctische 
landschap en reiken je de vaardigheden aan die nodig zijn om je 
zelfredzaam en comfortabel door de arctic te verplaatsen. Navigatie, 
arctisch overleven, winterkamp bouwen, skitechnieken en dierensporen 
zijn zomaar wat voorbeelden. 



Programma
Zie exacte data op de website - maximaal 9 personen - vertrek vanaf 6 personen.  

Dag 1 Reisdag naar Lapland 

Vandaag staat in het teken van de reis naar Luleå. Dit kan via de luchthaven 
van Stockholm, waar je een aansluitende vervolgvlucht of nachttrein pakt. 
Eenmaal in Luleå, wordt vervolgtransport naar de stad Gällivare door ons 
georganiseerd, waar we onze eerste nacht zullen doorbrengen.

Dag 2 t/m 7 Expeditiedagen

We maken onze uitrusting klaar, doorlopen nog een keer het plan en start-
en aan de zesdaagse ski-expeditie. Uitgerust met onze volgeladen pulka’s 
beginnen we aan een wilde tocht door het arctische landschap van Sarek, 
we kamperen in het wild en overwinnen de uitdaging van de ruige winter-
natuur.

Dag 8 Reisdag 

Verrijkt en verwilderd door deze ervaring reis je terug naar Nederland 
vanaf Luleå.

Gelegen in het hoge Noorden van Zweden huisvest Sarek meer dan 100 
gletsjers, zes van de dertien hoogste toppen van het land en een scala aan 
wilde dieren, waaronder beren, wolven, lynxen, veelvraat en elanden. 
Zonder toeristische infrastructuur en bijna geen menselijke tekenen, 
is Sarek voor een ongetemd land waar dromen van buitenavonturen 
wachten. En een van de bijzondere plaatsen waar de manier van leven 
nog steeds gebaseerd is op traditionele seizoensmigratie van vee. Omdat 
we ons zo noordelijk bevinden (67ºN) en vanwege doorgaans heldere 
winterhemel van deze regio is de kans aanwezig om het noorderlicht 
te zien. Ohja het kan hier frisjes worden, met een temperatuur die zelfs 
onder de -20° C komt!





Logistiek
We reizen naar Luleå. Dit kan via de luchthaven van Stockholm, waar 
je een aansluitende vervolgvlucht of nachttrein pakt. Eenmaal in Luleå, 
wordt vervolgtransport naar de stad Gällivare door ons georganiseerd.

Fysiek ●●●●○
Cultuur ●●○○○

Avontuur ●●●●○

Comfort ●●○○○
Wildlife ●●●○○

Vaardigheden ●●●●●

Thema en niveaus 
 
Het thema van deze reis is Wild Reset: een leerzame ‘terug-naar- je-
natuurervaring’ vol met fysieke activiteit en wildernisleringen. Onderweg 
zijn dingen eenvoudig maar hard werken. We staan op, ontbijten, vullen de 
thermosflessen, breken het kamp af en laden de pulkas vol. Daarna skiën we 
de hele dag (6-9 uur) en gaan we de uitdagingen van de afgelegen wildernis 
aan voordat we routine gaan draaien in een warme en comfortabele tent. 
Een goede fysieke conditie en de juiste uitrusting zijn essentieel voor deze 
trip. Bekendheid met arctisch terrein is echter niet nodig. De gidsen hebben 
uitgebreide ervaring en kwalificaties in de arctic. We adviseren je graag 
over alles met betrekking tot de voorbereiding van de reis en alle benodigde 
uitrusting. 



Materiaal en uitrusting
Zelf meenemen: Wij nemen mee:

• Base layer: synthetisch/wol shirt (lange/korte mouw/rits)
• Base layer: synthetisch/wol dunne lange onderbroek 
• Thermo laag: synthetisch/wol/fleece bovenlichaam
• Thermal laag synthetisch/wol/fleece tussenlaag onderlichaam
• Bodywarmer
• Buitenlaag: lichtgewicht softshelljas
• Buitenlaag: wind- en waterdichte ademende jas met capuchon
• Buitenlaag: wind- en waterdichte ademende broek
• Isolatielaag: dons of synthetische broek
• Isolatielaag: donsjas
• Synthetisch/wol balaclava
• Synthetisch/wol pet
• Winddichte pet with oorbeschermers
• Neksjaal/buff
• Alpinisme zonnebril
• Skibril (met neusbeschermer)
• Dons-/synthetisch gevulde sloffen (voor in het kamp/tent)
• Extra veters
• Synthetisch/wol sokken dun 3x
• Synthetisch/wol sokken dik 3x
• Ski/berg handschoenen
• Windproof overwanten
• Dun (base layer) synthetisch/wol wanten/handschoenen
• Rugzak
• 2 x waterdichte expeditie duffel bag 
• Waterdichte zakken
• Persoonlijke first aid kit
• Zonnebrand
• Lippenbalsem

• Persoonlijke medicatie
• Hoofdlamp
• Batterijen
• Powerbank
• Mes
• Vork
• Lepel
• Mok
• Thermosfles
• Nalgene waterbidon 1L
• Aansteker/Firesteel
• Eten voor tussendoor en lunch
• Toiletspullen/waskit
• Handdoek
• Persoonlijke spullen
• Paspoort 
• Multitool
• Vuilniszak
• Horloge
• Tickets
• Personal verzekeringsbewijzen
• Cash/pinpassen
• Schrijfmateriaal
• Reiskleding
• Foto-/videocamera
• Mobiele telefoon
• Slaapmat
• Expeditieslaapzak 

• Skischoenen
• Ski’s
• Stokken
• Sneeuwschoenen
• Pulk
• Pulkbags
• Tenten
• Touwen
• Harnas
• Draagsysteem

• Carabiners
• IJsschroeven
• Theekan
• Pannen
• Pannengrip
• Brandstof
• Expeditiebrander 

inclusief reparatiekit
• Groep first aid kit
• Brander toebehoren

Mocht je de juiste outdoorspullen willen 
aanschaffen of huren, dan kun je daarvoor bij 
Rewild terecht. Op reis met Rewild betekent 
aantrekkelijke tarieven. 

Tip!



Kosten
De kosten voor deze reis zijn €1995,- per persoon. Dit is inclusief: 

• 2 nachten in een cabin/accommodatie
• 5 nachten in tenten
• Expeditievoeding in de ochtend en avond
• Twee arctic- en wildernisgidsen
• Vervolgtransfer naar het startpunt van onze skireis van Luleå, Zweden
• Slees, winterschoenen, harnassen, ski’s, tenten, branders, benzine en ander 

groepsmateriaal
• Veiligheids- en communicatiemateriaal

Lunches en snacks voor gedurende de dag, persoonlijke uitgaven en drankjes 
in accommodaties, je vervoer naar Stockholm en een bergsportverzekering zijn 
niet inbegrepen. Wij adviseren deze bij de NKBV af te sluiten.

Bezoek re-wild.nl voor meer reizen!

Reisgarantie en boeking 
Het vertrek van deze trip is gegarandeerd vanaf 6 personen. Er kunnen 
maximaal 9 mensen mee. Deze reis is een pakketreis en om te voldoen 
aan de wettelijk verplichte garantiestelling op pakketreizen maakt Rewild 
gebruik van de STO-reisgarantie. Dit betekent dat je het bedrag voor de 
reis niet aan Rewild maar aan de Stichting Derdengelden Certo Escrow 
betaalt. Nadat je geboekt hebt op de website van Rewild ontvang je van 
Certo Escrow een betalings e-mail voor de verdere financiële afhandeling. 

Verzekering
Om deel te kunnen nemen aan Rewild reizen moet je verzekerd zijn voor 
activiteiten in bergachtig gebied buiten de gebaande paden. 
Je kunt hiervoor informeren bij je huidige verzekering of een  
reisverzekering afsluiten bij de Nederlandse Klim- en Bergsportvereniging.

Voorwaarden deelname aan Rewild reizen
Door deel te nemen aan een Rewild reis, accepteer je de algemene reis-
voorwaarden, zoals te vinden onderaan de website. De annulerings-  
voorwaarden staan hier ook in uitgelegd. 


