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Deze reis is iets voor jou als je...
graag in de gezonde buitenlucht vertoeft.
gebruik wil maken van het 'allemansrätten'.
geniet van je eigen potje te koken.
naast de natuur ook de 2 grootste Z weedse steden wil verkennen.
graag zonder vliegtuig op reis gaat.

Programma
Vertrekvergadering
Je reis begint eigenlijk al op de vertrekvergadering enkele weken voor vertrek. Kom hier zeker naartoe
want je ontmoet er niet alleen je reisgenoten en reisbegeleider! Er worden ook belangrijke praktische
afspraken gemaakt en het is het ideale moment om antwoord te krijgen op je vragen. Vanaf 2 maanden
voor vertrek vind je bij elke vertrekdatum de datum van je vertrekvergadering en na boeking word je
hiervan ook op de hoogte gehouden via mail.

Dag 1: Met de minibus naar Denemarken
In de vroege uurtjes laden we onze minibus in en rijden in één ruk vanuit België dwars door Duitsland
en Denemarken naar Frederikshavn.

Dag 2-4 : Göteborg en de eilanden van de Westkust
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Met de ferry steken we het Kattegat over en komen 3u30 later aan in Göteborg, de tweede grootste
stad van Z weden. We verkennen deze stad te voet of van op het water. Daarna rijden we door naar de
Bohuslänkust. Deze rotsachtige kust, bezaaid met pittoreske vissersdorpjes, wordt beschouwd als één
van de mooiste delen van het land. In Tresticklan N.P. maken we een stevige dagwandeling.

Dag 5-7: 3-daagse Kanotrekking
In het merengebied rond Bengtsfors trekken we er 3 dagen per kano op uit. Per dag varen we 3 à 4 uur
en 's avonds slaan we onze tenten op op één van de vele onbewoonde eilandjes. Gedurende deze 3
dagen zijn we op ons zelf aangewezen.

Dag 8-10: Via Hof jället N.P. naar Fuluf jället N.P.
Na het kanovaren is het tijd om opnieuw de beenspieren te gebruiken. Op weg naar Fulufjället N.P.
maken we nog een korte wandeling in Hofjället. In Fulufjället N.P. trekken we er 2 dagen te voet op uit.
We kamperen in het park zelf en dragen mee wat we nodig hebben voor deze tocht.

Dag 11-13: Citytrip Stockholm
Na al dat natuurgeweld is het tijd om opnieuw een stad te verkennen. Niet zomaar eens stad, maar de
prachtige Z weedse hoofdstad. We flaneren door de oude stad (Gamla Stan), bezoeken het Vasamuseum
en het beroemde stadhuis. Naar Stockholm komen en de archipel niet bezoeken is als naar Parijs gaan
en de Eiffeltoren niet zien. Met een boot varen we tussen de verschillende eilanden in de archipel.

Dag 14 : Laatste sportieve dag
In Tivenens N.P. trekken we voor de laatste keer onze stapschoenen aan.

Dag 15-16: T erug naar huis
Vanuit Göteborg nemen we de nachtferry die ons naar Kiel in Duitsland brengt van waaruit we terug
naar België rijden.

De zwaarte van de reis: wat betekenen de stappertjes?
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De zwaarte van de reis: wat betekenen de stappertjes?
Alle Joker-reizen zijn per definitie actieve reizen! Elke deelnemer van een Joker-reis heeft minimaal
een ‘normale’ conditie. Dit betekent dat er zeker sportieve momenten worden ingelast, die voor iedere
fitte persoon doenbaar moeten zijn. We gaan enkele
uren wandelen of fietsen en klimmen en dalen horen daarbij. De paden en wegen zijn over het
algemeen in goede staat. Volledige dagen te voet op pad gaan in een stad of op het platteland is
evident. Even belangrijk is een goede mentale ingesteldheid. We gaan immers op verkenning in een
land met andere voedingsgewoonten en mogelijk een vreemde cultuur. Met de juiste instelling verteer
je beter de temperatuurschommelingen, de lange transporttijden en de vermoeidheid na geleverde
inspanningen. Ook een open groepsgeest en een grote aanpassingsbereidheid worden op dit soort
reizen verwacht. Uiterst belangrijk is ook dat je uitgerust aan deze reis begint!

Tijdens dit gedeelte van de reis verwachten we dat je als deelnemer een ‘goede’ fysieke conditie hebt.
Er kunnen stevige dagtochten en/of meerdaagse trektochten met een dagrugzak of deelbagage op het
programma staan. Klimmen en dalen zijn haast zeker van de partij. Ook fietstochten en andere sportieve
inspanningen zijn mogelijk. Wekelijks sport beoefenen thuis is wenselijk! Samen met de fysieke
inspanning vragen de eventuele primitieve omstandigheden en onzekere weerscondities (hitte, vocht,
regen, sneeuw, wind, koude...) een goede conditie.

Tijdens dit gedeelte van de reis verwachten we dat deelnemers een ‘zeer goede’ lichamelijke conditie
hebben. Er kunnen meerdaagse, pittige (kampeer)trektochten op het programma staan met behoorlijk
veel stapuren met deelrugzak of volledige bagage. Dit, samen met onzekere weersomstandigheden en
moeilijk begaanbare paden maken dat een zeer goede conditie vereist is. Wekelijks (meermaals) sport
beoefenen thuis is zéér wenselijk! Een degelijk uithoudingsvermogen, zowel mentaal als fysiek is
noodzakelijk. Eerdere ervaring met meerdaagse trektochten in de bergen is wenselijk!

Een ‘uitstekende’ fysieke conditie is nodig voor slechts enkele gedeelten van sommige ‘expeditiereizen’. Lange, meerdaagse, zéér pittige trektochten met veel stapuren óf met bagage inclusief tenten
en voeding (dus meer dan 15 kg), óf op grote hoogte óf in extreme (weers)omstandigheden, maken dat
je een groot uithoudingsvermogen nodig hebt, zowel fysiek als mentaal. Paden kunnen zéér steil, ruig
en rotsachtig zijn. Vanzelfsprekend doe je regelmatig aan sport. Eerdere ervaring met meerdaagse
trektochten in de bergen is een vereiste!

Prijzen
Inbegrepen in de basisprijs
Joker
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Nachtferry Z weden - Duitsland incl. avondmaal en ontbijt
16 dagen minibus omnium verzekerd met franchise (Bijz. Reisvoorwaarden, art 14)
Brandstof minibus
Gebruik van Joker-tenten en kampeermateriaal
Karavaan-lidmaatschap
Organisatiekosten
De diensten van een Karavaan-reisbegeleider
KBC-reisbijstandsverzekering

Inbegrepen in het budget
Kostenraming voor activiteiten, logementen, plaatselijk transport, toegangsgelden en maaltijden.
Dranken en perso o nlijke uit gaven zijn niet inbegrepen.

Bijkomende inf o

Wat je moet weten over deze reis
Laats te wijz ig ing o p: 18 / 11 / 2019

Actie en beleving
Via Joker maak je écht kennis met je bestemming en haar bevolking, dat zit ingebakken in onze manier
van reizen. Door de activiteiten die we doen, het transport en het logies die we kiezen en met het
duwtje in de rug van de reisbegeleider, heb je de kans om werkelijk wat te beleven en dingen te doen
die je misschien nooit eerder deed. En uiteraard is er ook tijd voor actie. Hoe we dat allemaal concreet
maken op deze reis, dat lees je hieronder.

Duurzaam op reis
Joker streeft ernaar om op een duurzame manier te reizen, met respect voor mens, cultuur en natuur.
Dat blijft een zoektocht en is geen absolute waarheid met strikte regels en normen. De begeleider
inspireert je in het vinden van antwoorden, zowel op de vertrekvergadering als tijdens de reis. We
hechten veel belang aan het steunen van de lokale economie en dus de bevolking. Dit doen we door
te kiezen voor kleinschalige logementen en restaurants en door samen te werken met plaatselijke
organisaties en gidsen. Specifiek voor deze reis werden volgende 'duurzame' keuzes gemaakt.

Mensen ontmoeten
Reizen met Joker betekent mensen ontmoeten en een andere cultuur en manier van leven ontdekken.
Hoe we tijdens de reis kansen creëren om mensen te leren kennen, dat lees je hier.

Documenten
Voor Z weden volstaat je geldige Belgische identiteitskaart. Voor de (co)-chauffeurs volstaat het (roze)
Europese rijbewijs of het rijbewijs van het bankkaartformaat.
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Deze f o rmalit eit en zijn van t o epassing vo o r Belgische reizigers. Heb je een andere nat io nalit eit ,
check de vo o rwaarden bij de ambassade van het land waar je naart o e reist o f neem co nt act o p
met je Jo ker-reiskant o o r.

T ransport
Heen en t erug
Vaak vliegen we naar de reisbestemming, maar minibus of trein kunnen ook. Kies je voor een reis met
een vlucht dan is het goed om weten dat Joker samenwerkt met betrouwbare luchtvaartmaatschappijen.
We raden je aan om de CO2-uitstoot van je vlucht te compenseren door middel van een bijdrage aan
BOS+ (www.joker.be/bosplus).
Het gebeurt dat luchtvaartmaatschappijen hun vluchturen in de loop van het jaar wijzigen. De vluchturen
die je hieronder vindt, of die worden aangevuld van zodra ze beschikbaar zijn, zijn indicatief en geven
bij wijziging geen recht op annulering. Het definitieve vluchtenschema vind je in het vertrekdocument
dat je ten laatste 10 dagen voor vertrek via e-mail ontvangt. Ook eventuele info over minibus,
huurwagens of trein vind je hieronder.
Voor deze reis reizen we heen en terug vanuit België met onze minibus. Het uur en de plaats(en) van
vertrek spreken we samen af op de vertrekvergadering.
Op de voorlaatste avond van de reis nemen we vanuit Göteborg de nachtferry terug naar Kiel,
Duitsland, waarna we terug naar België rijden. Tijdens overtocht slapen we in 4-persoonscabines aan
bood.
T er plaat se
We streven op onze bestemming naar een variatie aan transportmiddelen (trein, boot, fiets, bus of
gecharterde minibus, auto, te voet, …). De keuze voor openbaar of gecharterd vervoer hangt af van de
plaatselijke omstandigheden. Wanneer het risico bestaat dat we de schaarse plaatsen van de lokale
bevolking inpalmen op de bus, dan kiezen we voor gecharterd vervoer. Ook dat is verantwoord
transport.
Specif iek vo o r deze reis
We hebben de hele reis een minibus ter beschikking. Voor de rest gaan we te voet of nemen we de
fiets.
Het gebruik van een minibus heeft als voordeel dat we plaatsen kunnen bereiken die weinig of niet
door het openbaar vervoer worden aangedaan. We reizen dus flexibeler!
Voor reizen met een minibus is het evident dat naast de begeleider, ook een deelnemer fungeert als
co-chauffeur, vooral op de langere ritten. Actieve participatie, autorijden, kaartlezen zijn niet alleen
gewenst, maar vaak ook noodzakelijk.
Conform de Bijzondere Reisvoorwaarden, art. 14 moeten álle deelnemers en zeker de chauffeurs als
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een goede huisvader zorgen voor het hun toevertrouwde voertuig. Verkeersboetes, onverantwoord
rijgedrag en nalatigheid, met schade tot gevolg, zijn ten laste van de reizigers. Daar waar mogelijk is
steeds een omniumverzekering onderschreven. Soms is een franchise van toepassing. Glas-, bodem- en
bandenschade kan in sommige gevallen niet verzekerd worden. Dergelijke kosten worden steeds door
de deelnemers gedragen. Op de vertrekvergadering krijg je hierover meer informatie.
Vergeet zeker je rijbewijs niet!

Logies
We overnachten in kleine hotels en bij een aantal reizen in tenten. Ook een combinatie van beide is
mogelijk. De hotels, pensions of – bij een aantal reizen – campings zijn veelal in handen van
plaatselijke families. Z o ondersteunen we de lokale economie. De logementen worden in naam van
Joker door de reisbegeleider gereserveerd waardoor hij/zij impact heeft op het verloop van de reis.
Daardoor kunnen de logies verschillen van reis tot reis. De overnachtingen betalen de deelnemers ter
plaatse vanuit het budget. Doorgaans variëren de logementen van basic, charmant tot wat meer
comfortabel, afhankelijk van het plaatselijke aanbod. Meestal slapen we in 2- of 3-persoonskamers,
maar ook 4- of meerpersoonskamers kunnen voorkomen. Een regelmatig wisselende kamerverdeling
maakt deel uit van onze avontuurlijke manier van reizen. Afhankelijk van het aantal bedden per kamer
en het aantal mannen en vrouwen in de groep is een gemengde kamerindeling soms onvermijdelijk.
Specif iek vo o r deze reis
Tijdens de reis overnachten we in Joker-tenten. Enkel op de ferry van Göteborg naar Kiel slapen we in
een hut op de boot.
Afhankelijk van het aantal mannen en vrouwen in de groep is een gemengde tentenindeling soms
onvermijdelijk. Meestal stimuleren wij tevens een wisselende tentenverdeling.
Van de deelnemers wordt een actieve inzet gevraagd voor alle kampeeractiviteiten (opzetten tenten,
koken, afwassen... ).
Joker maakt gebruik van degelijke tenten, meestal van een bekend merk, en ze hebben een
marktwaarde van ongeveer 250 euro. Draag zorg voor het materiaal, dan kan iedereen - ook jij - er
optimaal van genieten! Bevallen de tentjes jou? Je kan er eentje na je reis aankopen voor de
democratische prijs van 50 euro per tent.
Joker zorgt ook voor vuurtjes en potten. Voor het overige kampeermateriaal (borden, tassen, bestek,
slaapmatjes, slaapzak...) moet je zelf zorgen.

Maaltijden
Lokale restaurantjes die ons tegen een redelijke prijs 'streekspecialiteiten' serveren zijn dé plaatsen om
een land niet alleen te bekijken maar letterlijk te ruiken en te proeven.
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Culinaire specialiteiten voor deze reis zijn: Tijdens deze kampeerreis koken we meestal ons eigen potje.
Bij het koken helpt iedereen mee. We kopen onze producten vers aan in de winkel of op lokale
marktjes. Uit eten gaan behoort enkele keren tot de mogelijkheden, maar is in Z weden erg duur, zeker
als het 's avonds is. Op de nachtferry is het avondmaal en het ontbijt inbegrepen in de prijs van de
overnachting.

Bagage
Onderstaande bagagelijst is richtinggevend. De volledige info over de bagage krijg je van je
reisbegeleider tijdens de vertrekvergadering.
dagrugzak
warme slaapzak, liefst met kap
goed isolerend slaapmatje
stevige ingelopen bergschoenen met enkelsteun én degelijk profiel
degelijke regenjas en regenbroek zijn een must (van ‘ademende’ type)
bord of gamel, beker en bestek, licht en onbreekbaar
zakmes
aansteker of lucifers
een of meerdere warme truien (fleece is ook warm als het nat is geworden)
zwemkledij
oordoppen en ooglappen (als je niet goed slaapt 's nachts)
verrekijker
zonnebril, zonnepet en/of sjaaltje
zaklamp en reservebatterijen
compact gezelschapsspel, reisgids en/of ander leesboek
We reizen met huurwagens, de bagageruimt e is beperkt . Er mo et en o o k no g t ent en en
kampeermat eriaal mee. Pro beer je bagage dus wat t e beperken.

Geldzaken
Budget t er plaat se Fo o ien
In veel landen is toerisme een belangrijke inkomstenbron en meer specifiek, met de typische Jokermanier van reizen komt het bestede geld rechtstreeks bij de kleine, lokale ondernemers zoals lokale
restaurants, guesthouses en touroperators. Tevens moedigen we onze partners aan om hun
werknemers een fair loon te betalen en vinden we het belangrijk om, als appreciatie voor de
verleende diensten, een redelijke fooi te betalen aan gidsen, dragers en andere werknemers.
De hoogte van die fooien is gebaseerd op ervaringen van voorgaande reizen. Bij de raming van het
budgetbedrag is met fooien rekening gehouden. Z e zitten dus bij het budget inbegrepen.
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Gezondheid
Conditie
Reisperiode en klimaat
De reisbegeleider
De reisbegeleider coördineert de reis in overleg met alle deelnemers en regelt de praktische zaken ter
plaatse. Een gids is hij niet: voor achtergrondinformatie over de bestemming en rondleidingen laten we
liever lokale gidsen aan het woord. Wél vormt de reisbegeleider een brug tussen jou, de groep en het
land met zijn bevolking. De reisbegeleider bereidt de reis op voorhand intensief voor. Natuurlijk laat hij
genoeg ruimte voor initiatief van de groep: zo stel je mee de picknick samen, zoek je een leuk
restaurant of kan je zelf een voorstel doen voor een leuke activiteit.
De reisbegeleiders zijn Nederlandstalig en werden geselecteerd en opgeleid door vzw Karavaan. De
Karavaan-opleiding is gecertificeerd door Toerisme Vlaanderen. De opleiding legt vooral de nadruk op
contactgericht reizen met respect voor cultuur en natuur, praktische vaardigheden en theoretische
achtergronden. De reisbegeleiders worden niet alleen klaargestoomd om alles op rolletjes te laten
lopen, zij zorgen er ook voor dat jij en je groep een grensverleggend en duurzaam avontuur beleven.

Respect voor mens en natuur
In het kader van het ‘Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens’ en het ‘Internationaal Verdrag
inzake de Rechten van het Kind’ zal Joker op geen enkel moment een beroep doen op diensten van
derden die blijk geven van financiële of seksuele uitbuiting van kinderen of volwassenen (logement,
transport, maaltijden, activiteiten …).
Lees hierover meer in ons Charter Mensenrechten.
Wij vragen je om vermoedens van kindersekstoerisme te melden op www.ikzegstop.be.
De souvenirhandel is in heel wat landen een belangrijke bron van inkomsten voor de lokale bevolking.
Maar er worden helaas nog steeds souvenirs gemaakt van bedreigde plant- en diersoorten. Op je
hoede zijn voor verboden souvenirs wil niet zeggen dat je ateliers, souvenirwinkels en markten niet
meer mag bezoeken. Je reisbegeleider informeert je hierover. We verwijzen je alvast naar de folder
‘Een zeldzaam dier is geen souvenir’ uitgegeven door Federale Overheidsdienst Volksgezondheid,
Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu.
Joker ontving in 2014 als eerste Belgische touroperator het Travelife duurzaamheidscertificaat, een
internationale erkenning voor onze inspanningen om duurzaam te reizen en ondernemen. Lees meer...

Geograf ie
Zweden
Z weden is het derde grootste land van Europa en heeft een oppervlakte van 450.000 km². De meeste
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mensen wonen er in de steden, ruimte genoeg voor bossen en meren dus. Je vindt in het land zelfs
zo'n 96.000 meren! In het westen en het noorden grenst Z weden aan Noorwegen, in het oosten aan
Finland. Verder beschikt het land ook over 3.218 kilometer kustlijn. Het is hier dat je de geliefde, ruige
Bohuslän kustlijn vindt.
Met zoveel natuurschoon is het dus niet zo raar dat natuurliefhebbers dol zijn op Z weden. Vissen,
wandelen en fietsen zijn een waar genot in Z weden.
De hoofdstad van het land is Stockholm.

Fauna en f lora
Zweden
Het Z weedse landschap bestaat voornamelijk uit naaldbossen. In het zuiden zijn er ook loofbomen
zoals berken en eiken. Deze bossen staan onder druk van de landbouw en worden elk jaar schaarser.
In Gotland en Otland groeien dankzij de kalkrijke ondergrond en het gunstige klimaat orchideeën.
De fauna van Z weden is door het klimaat en geschiedenis van de periode sinds de laatste ijstijd en door
menselijke nederzetting bepaald. De wolf, niet lang geleden bedreigd met uitroeiing, breidt nu zijn
leefomgeving uit over noordelijk en centraal Z weden. Dit creëert conflicten tussen natuurbeschermers
en vee-eigenaars. Het aantal beren en lynxen dat in Z weden voorkomt, neemt ook toe. In het land is
een groot aantal elanden, herten en vossen te vinden. De eland is een geweldige prijs voor jagers,
maar is ook een oorzaak van veel verkeersongevallen. Het jagen wordt goed in de hand gehouden en
vele diersoorten zijn beschermd.
Z weden telt 28 nationale parken, 1370 natuurreservaten, 88 beschermde natuurgebieden en bijna 900
gebieden waarin dieren beschermd worden. Dankzij de Z weedse toeristenverenging (STF) zijn er veel
voetpaden, veerdiensten in afgelege gebieden en onderkomens langs de wandelroutes. Denk aan de
bekende ‘hutjes’ (fjällstugor) of tegenwoordig zelfs berghotels.

Staatsvorm
Zweden
Het koninkrijk Z weden is een constitutionele monarchie. Carl Gustaf XVI is sinds 19 september 1973 de
koning van Z weden. De koning heeft in Z weden een louter ceremoniële functie.
Stefan Löfven is de eerste minister en behoort tot de Z weedse sociaaldemocraten. Op dit moment
vormt hij een overgangsregering tot de nieuwe regering ingezworen is.
De Z weedse politiek is één van de meest liberale ter wereld. Het Z weedse parlement, de Riksdag ,
bestaat uit één kamer en telt 349 leden.

Bevolking
Zweden
Joker
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In Z weden wonen ongeveer 9,8 miljoen mensen. De overgrote meerderheid leeft in het zuiden van het
land. De grootste steden zijn Stockholm, Göteborg en Malmö.
90% van de inwoners heeft de Z weedse nationaliteit, de andere inwoners hebben vooral een Finse of
Noorse nationaliteit. 0.15% rekent zichzelf tot de Sami, de oorspronkelijke bewoners van Z weden.
Sinds de jaren zestig komen er ook immigranten uit ex-Joegoslavië, Iran, Irak, Syrië, Chili, Turkije,
Polen, Hongarije, Argentinië, Somalië en Marokko naartoe.
De gemiddelde levensverwachting is net meer dan 82 jaar, wat Z weden op de 16de plaats ter wereld
zet. Daarmee doen ze het maar net iets slechter dan Italië en Australië.

Economie
Zweden
Dé exportproducten van Z weden zijn IKEA en H&M. Z weden is een grote uitvoerder van ijzererts, staal,
elektronica, motorvoertuigen (Volvo en Saab) en machines.
De munteenheid is nog steeds de Z weedse kroon (SEK) (meervoud: Z weedse kronen). 10 SEK = 0.97
EUR (wisselkoers op 07 november 2018)
Z weden is lid van de EU en de Shengenzone.

Religie
Zweden
De overgrote meerderheid van de inwoners van Z weden - zo'n 87% - behoort tot de Lutherse Kerk.
Andere christenen zijn katholieken, orthodox-christenen en baptisten. Ook kent Z weden kleine
gemeenschappen moslims, joden en boeddhisten. In 1952 werd de status van de Z weedse kerk als
staatskerk opgeheven en volledige godsdienstvrijheid ingevoerd. Sinds 2000 zijn Z weden bij hun
geboorte niet meer automatisch lid van de staatskerk.
De meeste Z weden gaan niet meer zo vaak naar de kerk.

Lokale gebruiken en gewoonten
Zweden
Na buurland Finland, drinken de Z weden de meeste koffie in de wereld. In Stockholm vind je genoeg
cafés met alle soorten koffie.
Alcohol is zeer duur in Z weden en dranken van meer dan 3.5% zijn in normale winkels niet te koop.
Voor een flesje wijn of iets sterkers moet je naar een speciale staatswinkel, de Systembolaget. De
minimumleeftijd om in deze winkels te kopen is 20 jaar.
Z weden is bekend omwille van zijn muziekcultuur, bekende bands/artiesten zoals ABBA, Roxette, Aqua,
The Cardigans, Ace of Base, Eric Prydz, Avicii en Swedish House Maffia zijn afkomstig uit Z weden.
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Enkele typische feestdagen zijn de Walpurgisnacht (30/4) waarop de Z weden grote vreugdevuren
ontsteken, het midzomerfeest in juni wanneer ze de zonnewende vieren, kreeftenfeestjes in augustus
waarop à volonté rivierkreeften worden gegeten en het Luciafeest (13/12) dat het begin van de
kerstperiode inluidt.
Rijden onder invloed van alcohol wordt in Z weden streng bestraft. Het overschrijden van de toegelaten
grens van 0.2 promille wordt nooit als een bagatel beschouwd, maar heeft het intrekken van het
rijbewijs en soms gevangenisstraf tot gevolg.

T ijdsverschil
Zweden
Er is geen tijdsverschil tussen Z weden en België.

Elektriciteit
Zweden
In Z weden gebruiken ze dezelfde stekkers en voltage als in België. Geen nood dus om een
wereldstekker mee te nemen.

Veiligheid
Zweden
Ook in Z weden zijn er zakkenrollers. In het centrum van de steden Stockholm, Göteborg en Malmö
bijvoorbeeld dient u dezelfde voorzichtigheid aan de dag te leggen als in Brussel, Luik of Antwerpen,
vooral in stations en in de buurt van hotels en restaurants.

Over deze reisformule
Joker Go-26
Actie, avontuur en heel veel fun met een bangelijke bende! Je reis met Go-26 wordt een spannende
trip, met uitdagende activiteiten, veel contact met locals, originele vervoermiddelen en stevig off-thebeaten-track. Exclusief voor jongeren van 18-26 jaar!

Vragen? We zijn er voor jou!
www.joker.be/reiskantoren
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