
Sarek traverse

Ga mee op een uiterst wilde maar serene traverse door Nationaal Park 
Sarek 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’s doorkruisen we een van de meest ruige 
gebieden van Europa. Sarek staat niet voor niks bekend als Europa’s 
laatste grote wildernis. Zonder toeristische infrastructuur en bijna 
geen menselijke tekenen, is dit een ongetemd land waar het avontuur 
wacht. 



Programma
Zie exacte data op de website - maximaal 10 personen - vertrek vanaf 6 personen.

Dag 1 Reisdag naar Lapland

Vanaf de luchthaven van Stockholm nemen we een nachttrein en transfer 
naar de stad Gällivare.

Dag 2 t/m 8 Wildernisreis

Na de nachtrit arriveren we door middel van een aansluitende ochtendbusrit 
bij het startpunt van de traverse in Ritsem. Hier maken onze uitrusting 
klaar, doorlopen nog een keer het plan en verdwijnen in de wildernis voor 
een eerste wildkampeernacht. Met ons huis op de rug, de stevige stappers 
aan en uitgerust met het Rewild-basecamp beginnen we aan een tocht 
door het arctische herfstlandschap van Sarek. We kamperen in het wild en 
overwinnen de nu nog onbekende natuuruitdagingen. Ontdaan van haast en 
drukte, maar voldaan van een leerzame ‘terug-naar-je-natuurervaring’ vol 
met wildernisbeleving sluiten we onze wildernisreis af met een nacht in een 
Zweedse cabin.

Dag 8 en 9 Reisdagen naar huis

Vanaf Gällivare of Jokkmokk reizen we met de nachttrein weer terug naar de 
luchthaven van Stockholm en vervolgens terug naar Nederland.

Een week lang banen we ons een weg door de wildernis met ons 
eigen tentenkamp. Compleet off-the-grid passeren we gletsjers en 
imposante bergen, doorwadend door ijsrivieren rondtrekkend door 
alpiene toendra en over oude rendierpaden. Met een beetje geluk 
spotten we een kudde van deze karaktervolle sterke viervoeters: 
de lokale Sami-bevolking leven hier nog altijd een traditioneel 
bestaan gebaseerd op de seizoensmigratie van hun rendieren. 
Maar rendieren zijn zeker niet de enige wilde dieren die in het park 
te vinden zijn. Het gebied is ook de thuisbasis van bruine beren, 
lynxen, de veelvraat en de grootste elandensoort van Europa. 



Thema en niveaus 
Het thema van deze reis is Wild Fitness: de dagen zijn intensief en fysiek. 
Niet alleen verplaatsen we elke dag, ook runnen we met elkaar het 
buitenkamp. Onderweg zijn dingen eenvoudig maar hard werken. Een 
dagverplaatsing bevat tussen de 10 en 20 kilometer en kan ook oplopen 
in het aantal hoogtemeters. Het terrein kan zwaar en soms onbegaanbaar 
zijn en verplaatsen gaat dan traag. Daarnaast is het weer in Sarek erg 
onvoorspelbaar en kan het er flink regenen. In combinatie met het gebrek 
aan beschutting en een zware last in de rugtas vereist deelname aan deze 
trip een goede loopconditie en het juiste karakter. Goed kunnen verplaatsen 
met een zware last is geen overbodig luxe en de juiste uitrusting is essentieel 
voor deze trip. Bekendheid met arctisch terrein is dan weer niet nodig. 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 
omgeving te kunnen verplaatsen. 

Voedsel en water
De voeding, drankjes, thee en koffie wordt georganiseerd door Rewild. Neem 
eventueel zelf wat extra snacks mee voor onderweg. Schoon drinkwater is 
in het gebied rijkelijk aanwezig. Een onderdeel van deze reis is dat we de 
maaltijden bereiden als groep. 

Fysiek ●●●●●
Cultuur ●●○○○

Avontuur ●●●●○

Comfort ●●○○○
Wildlife ●●●○○

Vaardigheden ●●●○○

Logistiek
Je reist op eigen gelegenheid of we reizen in samenspraak als groep naar 
Stockholm. De kosten hiervoor vallen buiten de pakketprijs. Daarna reizen 
we door met een nachttrein naar Gällivare. Het vervoer binnen Zweden 
wordt georganiseerd door Rewild en is inbegrepen in de prijs. 



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

• Grote trekkingrugzak (60-80L) 
• Regencover voor de buitenkant van je rugzak 
• Wandelschoenen bij voorkeur minimaal categorie A/B en waterdicht 
• Baselayer shirt lange en korte mouw
• Midlayer(s) bovenlichaam synthetisch, wol of fleece 
• Sofshell wandelbroek
• Wind- en waterdichte ademende jas
• Wind- en waterdichte ademende broek
• Isolatielaag, bij voorkeur een donsjas
• Buff, muts en eventueel pet 
• Extra veters
• Wollen sokken
• Handschoenen
• Extra paar handschoenen of wanten gevoerd
• Slaapzak geschikt voor koudere temperaturen 
• Slaapmat met R-waarde voor koudere temperaturen
• Lakenzak fleece
• Waterdichte zakken voor in de rugzak
• Wandelstokken
• Persoonlijke EHBO-set met minimaal een reddingsdeken, sporttape, 

blaarpleisters en 
• Persoonlijke medicatie, lippenbalsem, toiletspullen
• Vochtige doekjes
• Hoofdlamp met extra batterijen of oplaadbare accu
• Kampeerbestek, bord/kom en mok
• Thermosfles, drinkzak of softflasks 
• Nalgene waterbidon 1liter
• Gaiters
• Vuilniszak
• Paspoort, verzekeringspas, bankpas 



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

Wij nemen mee:
(Houd er dus bij het inpakken rekening mee dat er nog groepsuitrusting bijkomt)

• Tenten
• Tarps
• Pannen
• Branders
• Gas
• Groeps-EHBO-set
• Veiligheidsuitrusting
• Satellietcommunicatie

Materiaal en uitrusting (vervolg)
Eventueel: zonnebril, zonnebrand, micovezel handdoek, extra tussendoortjes 
naar eigen keuze, persoonlijke spullen, powerbank, multitool, horloge, telefoon, 
navigatiemiddelen, slippers, reserveveters, oordoppen



Reisgarantie en boeking 
Het vertrek van deze trip is gegarandeerd vanaf 6 personen. Er kunnen 
maximaal 10 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 betalingse-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. 

 

Kosten 
De kosten voor deze reis zijn €995,- per persoon. Dit is inclusief:  

• Twee keer treinrit met overnachting en lokaal transport
• Een nacht in een Zweedse hut
• 5 nachten in tenten
• Ontbijt, lunch en diner alle dagen
• Twee Nederlandse (wildernis)gidsen
• Groepsuitrusting
• Een echte Laplandexperience

Eventuele persoonlijke uitgaven of drankjes in een horecagelegenheid, je 
vlucht naar Stockholm, en een bergsportverzekering zijn niet inbegrepen. Wij 
adviseren deze bij de NKBV af te sluiten.

Check re-wild.nl for more wilderness trips!

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 annulerings- 
voorwaarden staan hier ook in uitgelegd. 


