
SWEDISH LAKES 

& ISLANDS

Er zijn maar weinig dingen zo rustgevend en vredig als peddelen in een 
kano. De stilte om je heen, de natuur vangt je. Als je om je heen kijkt, 
zie je niks anders als bos, water, bos en nog meer water. De periode 
waarin we op pad gaan kenmerkt zich door de kleuren die in de natuur 
veranderen, zoveel pracht. Dat blijft je bij! Deze trip door de schoonheid 
van de Zweedse meren en bossen gaat een waar genot zijn, we varen 
langs de oever van grote meren, om vervolgens via een oude sluis het 
volgende meer in te peddelen. Daar kijken we hoe de wind staat en gaan 
via de wateren tussen de eilandjes onze tocht vervolgen. Qua natuur kan 
je hier veel verwachten, elanden, bevers en hun burchten zijn te vinden 
langs de oevers en op de eilandjes. De dagen zijn lang, en de nachten 
kort, optimaal genieten van de oase van rust, wildkamperen, vuurtjes 
maken en het gekabbel van het water tegen de boeg van de kano.



Programma
Zie exacte data op de website - maximaal 9 personen - vertrek vanaf 5 personen. 

Dag 1 Reisdag  

Na de reis naar Arjang maken we ons eerste kamp aan de waterkant, we 
verdelen de kano’s en prepareren we onze spullen voor de volgende dag als 
we gaan starten met de tocht.

Dag 2 tot en met 6 Wild Kampeertrektocht per kano door Värmlands Län 
en Västra Götaland Län 

Een week lang gaan we ons verplaatsen over brede meren, smalle 
doorgangen, tussen eilanden door en alles per kano. De overnachtingen 
zullen afgewisseld worden met eilandjes, oevers, bos, zand. Maar allemaal, 
wildkamperen. Volledig los van de buitenwereld zullen we leven, eten 
maken op vuurtjes, koffie uit de percolator, en een heerlijk theetje voor het 
slapen gaan onder de sterren.

Dag 7 Reisdag

Terug naar Nederland met een unieke en authentieke ervaring in de pocket.

Fysiek ●●●○○
Cultuur ●●○○○

Avontuur ●●●●○

Comfort ●●○○○
Wildlife ●●○○○

Vaardigheden ●●●○○

Thema en niveaus
Het thema van deze trip is Wild Fitness: omdat we bewegers zijn en 
verwilderen onlosmakelijk verbonden is met fysieke activiteiten. Goed voor 
je karakter, lekker voor je lijf, een verfrissing voor je hoofd en mega fun! 
Met de kano, bewegend over brede meren en tussen eilanden door. Voor 
de liefhebbers van fysieke en uitdagende avonturen. Voor deze tocht is een 
basis conditie vereist, daarnaast is enige ervaring met een kano een pré. 
Heb je vragen over kanoën of wil je ervaring opdoen, neem dan contact met 
ons op. Ervaring met (wild)kamperen is een pré, maar niet noodzakelijk.



Materiaal en uitrusting
Voor deze reis zijn een de volgende items noodzakelijk:

Voeding

Tip!
Mocht je outdoor spullen willen aanschaffen of huren, dan kun je daarvoor 
bij Rewild terecht. Op reis met Rewild betekent aantrekkelijke tarieven.

De voeding wordt georganiseerd door Rewild en is inbegrepen in de 
pakketprijs. Dit betekent ontbijt, lunch en diner tijdens de overnachtingen in 
de natuur. Neem zelf nog wat snacks mee voor tussendoor. Let op, we komen 
tijdens de gehele tocht geen voedselvoorzieningen tegen. Zorg ervoor dat je 
voldoende en naar eigen inzicht aan lunch, snack, fruit, etc meeneemt.

• Buff / muts / pet
• Avondkleding
• Kleding passend bij het jaargetijde
• Droge sneldrogende (sport) kleding
• Zwembroek, badpak, bikini
• Trailrun/wandelschoenen
• Slaapzak geschikt voor temperaturen tussen 5 – 15 graden en slaapmat
• Regencover voor de buitenkant van je rugzak/tas
• Hoofdlamp met accu of reservebatterijen
• Thermosfles / bidon / drinkzak
• Kampeerbestek en een bord
• Beker / mok (dop thermosfles)
• Zonnebril
• Zonnebrand
• Insectenspray
• Toiletspullen, handdoek
• Waterdichte zakken / vuilniszakken
• Afbreekbaar toiletpapier / tissues
• Eventueel brander, percolator, koffie en theezakjes
• Eventueel eigen tarp/tent/bivakzak
• Dranken, snacks en/of fruit, voor onderweg

Andere handige items die van pas kunnen komen zijn duct-tape, touw, 
oordoppen, slippers, een telefoon, een powerbank, reservebatterijen en 
eventueel een camera en boek. Naar eigen voorkeur kan extra eten en 
drinken meegenomen worden tijdens de tocht.



Reisgarantie en boeking
Het vertrek van deze trip is gegarandeerd vanaf 5 personen. Er kunnen 
maximaal 9 personen 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 sportieve activiteiten 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 
reisvoorwaarden, zoals te vinden onderaan de website. De 
annuleringsvoorwaarden staan hier ook in uitgelegd.

Kosten
De kosten voor deze reis zijn €695,- per persoon. Dit is inclusief: 

• 6 overnachtingen
• Ontbijt, lunch en avondmaaltijden
• Gebruik Rewild groepsuitrusting
• Nederlandse Gids
• Kano inclusief zwemvest
• Prachtige ervaringen in een Scandinavisch landschap

Niet inbegrepen in deze prijs is je reis naar Arjang en je reisverzekering.
Daarnaast kun je voor €45,- voor de gehele trip een tent/tarp van ons 
huren.

Logistiek
De logistiek tijdens de tocht wordt georganiseerd door Rewild en is 
inbegrepen in de reis. Je bent vrij om op eigen gelegenheid naar Arjang te 
reizen, maar carpoolen kan ook tot de opties behoren.

Bezoek re-wild.nl voor meer reizen!


