Sneeuwreizen

Zweden

Hondensledetocht in Zweeds Lapland
Vanaf

€995 per persoon + €0 budget

1-3 deelnemers

5 dagen

5 vertrekdata

SEWE

De hoogtepunten van deze reis
• 3 dagen met de hondenslede door Zweeds Lapland
• Zoeken naar het noorderlicht bij onze hutten
• Je lunch vangen tijdens het ijsvissen.

Deze reis is iets voor jou als je...
Met je eigen hondenspan en in kleine groep de witte wereld in wilt
Overnachten in een gezellige blokhut en basic hutten wel ziet zitten

Programma
DAG 1

Aankomst Skelleftea

1

We pikken je op aan de luchthaven van Skelleftea richting Laplandse grens. Aankomst in het basiskamp
waar je kennis maakt met je gidsen die het programma van de volgende dagen overlopen. Het
avondmaal krijgen we opgediend in een comfortabel, verwarmd houten huis waar we ook overnachten.

DAG 2

Hondenslee

2

Dag 2
Vroeg uit de veren om de enthousiaste poolhonden te voorzien van hun nodige krachtvoer. Na het
ontbijt krijgen een uitgebreide briefing over hoe we een hondenslede moeten inspannen en besturen.
Ook aan de honden besteden we de nodige aandacht! Dan volgen de nodige voorbereidingen en trekken
we onze complete winteroutfit aan. We maken onze eigen hondenspan klaar. Elke slee beschikt over 3
tot 4 honden, de besturing, dat doen we zelf.
Om elk individu goed te kunnen inschatten, maak je met je gids een testrit. Je leert de slee besturen en
hoe je de signalen van jouw hondenteam moet lezen. Kortom, de gids leert je de knepen van het
mushen.
Een eerste tocht brengt ons 20 km verder naar een schuilhut op het eiland Sorträsket. Deze nacht
slapen we buiten in een schuilhut warm gehouden door een slaapzak die de ijskoude temperaturen doet
vergeten. We bereiden ons eigen potje, steken het kampvuur aan en genieten misschien wel van
een sterrenhemel gevuld met het noorderlicht.

DAG 3

2

Hondensledetocht

In dit dunbevolkte gebied met mystieke, glooiende naaldwouden brengt de weidsheid en wilde natuur
ons tot rust. We trekken langs meren en door moerasgebied en als het even kan, stoppen we voor een
potje ijsvissen. Wie weet, belandt er heerlijke verse vis op een door ons zelf gemaakt kampvuur!
Vandaag staat er zo’n 40 km op het programma. Reken erop dat je zo'n 5-tal uur op de latten van je
slede staat. Af en toe stoppen we om op temperatuur te komen bij een warme kop koffie of thee. We
lunchen onderweg onderwijl genietend van een prachtig zicht. Ook vandaag rekenen onze gidsen weer
op je enthousiasme om de honden te verzorgen en de voorbereidingen voor een heerlijk maal. Deze
avond slapen we in een verwarmde wildernishut, waar een verkwikkende sauna op je staat te wachten.

DAG 4

2

Hondensledetocht

De laatste dag van de 3-daagse tocht brengt ons naar een magnifiek uitzichtpunt waar we de
uitgestrektheid van de omgeving in ons opnemen. Dit is het leefgebied van beren, vossen, wolven en
kuddes rendieren en met wat geluk spotten we wel wat wild. Hun aanwezigheid zal het jachtinstinct van
je poolhonden enkel maar aanwakkeren, wat zonder twijfel resulteert in een sneller tempo. In de late
namiddag keren we terug naar de vertrouwde blokhut voor een uitgebreid maal en een heerlijke douche.

DAG 5

3

Terugvlucht
Voor je richting luchthaven vertrekt, volgt nog een stevig ontbijt.

Vertrekdata en prijzen
Boek op tijd en zorg er zo voor dat je reis sneller gegarandeerd is!

Vertrek: 22/02/2017
Terug: 26/02/2017
Basisprijs: €1.195+ 0 EUR budget
Vertrekvergadering op: datum nog onbekend
Inschrijvingen afgesloten

Vertrek: 26/02/2017
Terug: 02/03/2017
Basisprijs: €1.195+ 0 EUR budget
Inschrijving enkel op aanvraag
Nog maar 1 vrije plaats

(Gegarandeerd vertrek) (Inschrijving enkel op

aanvraag)

Vertrekvergadering op: datum nog onbekend

Boek

Reis volgen

Vertrek: 02/03/2017
Terug: 06/03/2017
Basisprijs: €1.195+ 0 EUR budget
Inschrijving enkel op aanvraag
Vertrekvergadering op: datum nog onbekend
Volzet

Vertrek: 08/03/2017
Terug: 12/03/2017
Basisprijs: €1.195+ 0 EUR budget
Inschrijving enkel op aanvraag
Vertrekvergadering op: datum nog onbekend

Boek

Reis volgen

Vertrek: 15/03/2017
Terug: 19/03/2017
Basisprijs: €1.195+ 0 EUR budget
Vertrekvergadering op: datum nog onbekend
Inschrijvingen afgesloten

Vertrek: 21/03/2017
Terug: 25/03/2017
Basisprijs: €1.195+ 0 EUR budget
Inschrijving enkel op aanvraag
Vertrekvergadering op: datum nog onbekend

Boek

Reis volgen

Vertrek: 25/03/2017
Terug: 29/03/2017
Basisprijs: €1.195+ 0 EUR budget
Inschrijving enkel op aanvraag
Vertrekvergadering op: datum nog onbekend

Boek

Reis volgen

Vertrek: 05/04/2017
Terug: 09/04/2017
Basisprijs: €1.195+ 0 EUR budget
Vertrekvergadering op: datum nog onbekend
Inschrijvingen afgesloten

Voorbije reizen bekijken

Inbegrepen in de basisprijs
Alle overnachtingen
Alle maaltijden van avondmaal op de eerste dag tot het ontbijt op de laatste dag
Alle niet-alcoholische dranken
Huur van complete winteruitrusting, inclusief slaapzak
Gebruik van een hondenspan met 3 tot 4 honden
KBC-reisbijstandsverzekering
De diensten van een Nederlandstalige gids
Niet inbegrepen in de prijs:
Transport Brussel - Skelleftea en terug

Transfer Skelleftea – verblijfplaats en terug (1.000 SEK)
Andere (alcoholische) dranken en persoonlijke uitgaven

Bijkomende info
Nederlandstalige begeleiding

Wat je moet weten over deze reis
Laatste wijziging op: 10 / 08 / 2016

Actie en beleving
Je trekt in een groepje van maximaal 2 deelnemers door een prachtig wit landschap. Te midden van de
natuur slaap je in een schuil-of wildernishut. Je draagt zorg voor je honden, sprokkelt hout om je daarna
zelf warm te houden en je avondmaal te bereiden. Een hele dag sta je op je slede terwijl je een bende
enthousiaste poolhonden in bedwang houdt. Back to nature is the keyword of this trip!

Duurzaam op reis
Op vlak van duurzaamheid kan je met deze reis niet beter zitten. De organisatie waar we mee
samenwerken is één van de weinige werkende Alaska Malamute kennels in Europa. Ze houden van the old
style way of life en gebruiken voor hun tochten nog de authentieke poolhonden. De honden hebben een
dikke vacht en zijn in staat om de hele winter lang buiten te rennen en te slapen in arctische
temperaturen.
Ze zijn gespecialiseerd in kleinschalige expedities en opereren vanuit een bewust kleingehouden kennel
zodat iedere hond genoeg persoonlijke aandacht en verzorging krijgt. En vooral... zodat jij intensieve
begeleiding krijgt bij het mushen en de verzorging van de honden.
Deze reis is Nederlandstalig begeleid.
Deze jonge organisatie startte in 2007 een sledehondenbedrijf in Estland en verhuisden dit jaar naar
Zweden. Ze fokken en trainen zelf hun poolhonden. Beide gidsen zijn gebeten door het hondenvirus en
delen heel graag al hun ervaring en passie met reizigers.

Mensen ontmoeten
Toegegeven, tijdens deze reis zal je weinig in contact komen met Zweden. Je zit immers midden in de
natuur, afgesloten van de buitenwereld. Niettemin kan onze gastheer je wegwijs maken in hun manier van
leven.

Documenten
Voor Zweden volstaat je geldige Belgische identiteitskaart.
Voor de (co)-chauffeurs volstaat het (roze) Europese rijbewijs.

Transport
Heen en terug
Je vlucht tot Skelleftea en terug is niet inbegrepen in de prijs. De transfer naar je verblijf (en terug)
reserveren we op voorhand maar dien je ook ter plaatse te betalen.
Contacteer je Joker-reiskantoor voor het boeken van je vlucht.
Transfer
De transfer naar je verblijfplaats (heen en terug) is niet inbegrepen en betaal je ter plaatse bij aankomst
aan onze gids. Deze transfer kost 1000 SEK per persoon voor een heen-en terugrit. Zweedse kronen kan
je ter plaatse pinnen of je kan geld wisselen op de luchthaven.
Er wordt een vaste transfer ingelegd van de luchthaven tot je verblijfplaats en terug. Bij aankomst op
woensdag rijdt de transfer tot 17u00. Bij aankomst op andere dagen van de week rijdt de transfer tot
20u15. Contacteer je Joker-kantoor als je vlucht niet tijdig arriveert.
Ter plaatse
Ter plaatse verplaatsen we ons met een hondenslede, getrokken door een team van 3 tot 4 honden.
Poolhonden hebben nog veel gemeen met hun verre grootvader: de arctische wolf. Niet alleen lijken ze op
en huilen ze als de wolf, ze hebben nog een sterk roedel- en jachtinstinct. Deze eigenschappen maken
dat poolhonden geboren zijn voor hun taak: het trekken van een slede over lange afstanden. Honderden
jaren lang gebruikten de Inuits in het Noordpool-gebied deze honden met dat doel. Vandaag ondervinden
veel mensen de vriendelijke natuur van poolhonden, wat hun tot fijne gezelschapsdieren maakt. Fokkers
begonnen te selecteren op makkelijk handelbare honden om ze geschikt te maken als huishond. Andere
fokkers, zoals deze organisatie, verliezen de originele werkeigenschappen niet uit het oog en selecteren
voor de fok honden die zowel makkelijk handelbaar zijn, als een hoge werkmotivatie hebben. Ze proberen
om de best mogelijke omstandigheden te creëren, zodat hun honden zich kunnen ontwikkelen volgens
hun natuur. Ze leven in groepen samen op een omheind terrein van 1.200 m², zodat ze met elkaar
kunnen communiceren. Ook werken ze intensief met ze vanaf de vroege herfst tot in het voorjaar. Ze
voeren ze zoveel als mogelijk natuurlijk voedsel. De puppies die ze fokken worden buiten geboren en
groeien op in de roedel, zelfs bij min 20, opdat ze een sterk immuunsysteem krijgen. Verder socialiseren
ze de honden met het leven in een huis en de mensenmaatschappij.

Logies
Twee nachten in een comfortabele, verwarmde hut die je deelt met je gastheren (zij verblijven in een
privé-gedeelte in het zelfde huis), 1 nacht in een verwarmde wildernishut en 1 nacht in een schuilhut. De
overnachtingen zijn op voorhand gereserveerd: eenvoud en gezelligheid primeren, het comfort in de
blokhut is eenvoudig maar alles is aanwezig (douche, biologisch toilet, bedlinnen).
In de schuilhut is comfort vrij basic tot onbestaand, slaapuitrusting is voorzien. Er is geen stromend water,
verwarming of privacy. Wassen en tanden poetsen kan met water uit het meer dat opgewarmd werd op
het houtvuur. Sanitair is een basic toilethokje. De wildernishut is wel verwarmd, maar er is ook geen
stromend water. Wel mooi meengenomen, is de sauna die je zal opwarmen eens aangekomen!
Opgelet: Mogelijk deel je de kamer met een deelnemer van het andere geslacht.

Maaltijden
Alle maaltijden zijn inbegrepen.
Bij de maaltijden is volgende drank voorzien: koffie, thee, water, chocomelk, frisdrank.
Alcoholische dranken zijn tegen betaling te verkrijgen en kunnen enkel genuttigd worden na de
dagactiviteiten.

Bagage
Een goede uitrusting is voor deze reis zeer belangrijk.
Ter plaatse beschik je over een thermopak, warme laarzen, een hoofdlamp, slaapzak, mutsen,
bivakmutsen, 2 lagen handschoenen, skibril, slaapmatras en arctische slaapzak. Breng wel zeker je eigen
handschoenen en muts(en) mee. De mutsen en handschoenen die ter plaatse aanwezig zijn, dienen
eerder als reserve voor wanneer jouw materiaal nat zou zijn.
Neem zeker alles mee wat je op de uitrustingslijst aantreft, maar neem geen overbodige dingen mee. Je
mag in elk geval niet meer dan 15 kg meenemen.
Dagtemperaturen schommelen tussen de +3 en -30 graden. Door de extreme temperatuur is
aangepaste kledij essentieel: een goed drielagensysteem met absorberende onderkledij, fleece en
waterdichte, luchtdoorlatende bovenlaag!
lang thermisch ondergoed (voor onder- als bovenlichaam) (geen katoenen *), ook voor het slapen
jogging broel
1 fleecebroek of 1 skibroek
2 of 3 fleece truien, bij voorkeur met dikke wintervest met sluitende kap
2 tot 3 paar dikke kousen (over elkaar te dragen)
1 paar dunne, 1 paar fleece en 1 paar waterdichte ademende handschoenen (de laatste 2 kunnen
vervangen worden door 1 paar skihandschoenen)
dikke muts en bivakmuts
lippencrème
fototoestel
toiletgerief (biologisch afbreekbare zeep en shampoo zijn aanwezig)
eigen medicatie
pantoffels voor in de hut
Slapen kan in thermisch ondergoed. Als het heel koud is, zal een laag fleecekledij geen overbodige luxe
zijn.
Mensen die normaal gezien een bril dagen, raden wij aan om contactlenzen te dragen. Bij heel koud weer
gaat je bril aanslaan en bevriezen. Dit kan je zicht belemmeren.
(*) Draag best geen katoen: katoen houdt het lichaamsvocht vast en gebruikt lichaamswarmte om te
drogen, wat een afkoelend effect heeft. Ideaal voor de tropen, maar dus niet voor een koud klimaat. Beter
is ondergoed en kledij uit syntetisch materiaal. Wol kan ook omdat wol de eigenschap heeft nog te
isoleren wanneer het nat is.

Geldzaken
Budget ter plaatse
Fooien

Gezondheid
Voor Zweden zijn er geen verplichte inentingen.

Conditie
Dit is zeker geen reis die voor iedereen weggelegd is. Mogelijk extreme weersomstandigheden, gebrek
aan luxe, de verantwoordelijkheid voor je eigen hondenteam en een soms technische route maken de
tocht fysiek en mentaal zeer uitdagend. Ook bij -35 graden of sneeuwstorm gaat de tocht door al kan het
programma door de gids dan wat aangepast worden om grote risico’s te vermijden.
Voorafgaande hondenslede ervaring is niet vereist. MAAR! Uit veiligheidsoverwegingen voor elke
deelnemer, honden en gids worden er volgende strikte deelnemingscriteria opgesteld. Mocht je twijfels
hebben of je wel of niet geschikt bent voor dit programma, contacteer ons gerust zodat we wat extra
vragen kunnen stellen.
Wanneer ben je precies geschikt voor dit programma:
Je bent tussen 18 en 55 jaar met een zeer goede fysieke conditie. Wat betekent dit precies?
•of je hebt een fysiek heel inspannende job (bv. bouwvak(st)(k)ers, politie agente(n)(s), militairen,
lerare(n)(ssen) lichamelijke opvoeding, enz.)
•of mensen die meerdere keren per week serieus sporten (bv. balsporten, tennissen, afstandszwemmen,
surfen, skiën en snowboarden, marathon lopers, atleten, enz.) (af en toe joggen, wandelen of fietsen
volstaat niet)
Een ‘uitstekende’ fysieke conditie is voor dit programma dus vereist. Als referentie kan je stellen dat je
toch makkelijk 100 m moet kunnen sprinten in een redelijk tempo waarbij je een korte recuperatietijd
nodig hebt om een normale hartslag opnieuw te bereiken. De poolhonden doen wel al het werk, maar jij
bestuurt de slee en loopt regelmatig mee. Dit vergt een grote portie concentratie- en
evenwichtsvermogen. Vallen met je slede (wat onvermijdelijk gebeurt) betekent ook dat je op eigen kracht
terug moet rechtkomen zonder daarbij je hondenspan te verliezen. Mogelijk extreme koude, omgevallen
bomen en andere hindernissen op de routes en het meelopen op steile hellingen maken de tocht fysiek
en mentaal zwaar en uitdagend. Deze reis is voor avontuurlijke en sportieve mensen die houden van een
uitdaging.
Dit programma is niet geschikt voor wie:
- bang is voor vreemde honden
- gewrichts- of andere medische problemen heeft
- een lichaamsgewicht van meer dan 90 kg heeft
- over- of ondergewicht heeft. Bekijk het onderstaande grafiekje, verticaal zie je lichaamsgewicht,
horizontaal lichaamslengte. Mensen die buiten het donker groene gebied vallen zullen het fysiek niet
aankunnen en kunnen niet mee.
Alle uitzonderingen kunnen besproken worden in het Joker-reiskantoor.

Reisperiode en klimaat
Dagtemperaturen kunnen schommelden tussen +3°C en -30°C met af en toe wel eens een uitschieter
tot -40°C.
De hele winter van december tot april kan je reizen naar Zweeds Lapland. De beste reistijd is echter iets
persoonlijk.
December en eerste weken van januari valt er veel sneeuw waardoor de kans op bewolking vrij groot is, er
liggen dikke pakken sneeuw op de bomen en het ziet er echt super winters uit. Ook door de korte dagen.
Begin januari gaat de zon onder om 13u30 's middags en komt pas op om 10u. Je leeft in een constante
schemer.
Eind januari en februari zijn de koudste periodes die lang kunnen aanhouden, meestal tussen de -10°C en
-25°C overdag. De kans op zon en heldere sterrenhemel stijgen. Nog veel sneeuw op de bomen.
Maart en april is de zon geregeld van de partij, de dagen worden langer en het wordt vooral overdag
lekker warm waarmee we temperaturen rond het vriespunt bedoelen. Er ligt nu veel sneeuw op de grond
maar het ziet er minder winters uit omdat de sneeuw op de bomen vaak is weggesmolten of afgewaaid.
De kans op nieuwe sneeuwval is niet zo groot in maart en april.
Wat noorderlicht betreft is de belangrijkste factor: heldere lucht. Je moet dus wat geluk hebben. Maar hoe
later in het jaar hoe groter je kans op heldere lucht.

De reisbegeleider

Respect voor mens en natuur
In het kader van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en het Kind zullen Joker en
Karavaan op geen enkel moment beroep doen op diensten van derden die blijk geven van financiële of
seksuele uitbuiting van kinderen of volwassenen (logement, transport, maaltijden, activiteiten…). Wij
vragen je om vermoedens van kindersekstoerisme te melden bij www.stopkinderprostitutie.be of via
info@ecpat.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 Overheid, Departement 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...

Geografie
Zweden is het derde grootste land van Europa en heeft een oppervlakte van 450.000 km². De meeste
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 Zweden 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 Zweden. Vissen,
wandelen en fietsen zijn een waar genot in Zweden.
De hoofdstad van het land is Stockholm.

Fauna en flora
Het Zweedse 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 Zweden 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 Zweden. Dit creëert conflicten tussen natuurbeschermers en
vee-eigenaars. Het aantal beren en lynxen dat in Zweden 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.
Zweden telt 28 nationale parken, 1370 natuurreservaten, 88 beschermde natuurgebieden en bijna 900
gebieden waarin dieren beschermd worden. Dankzij de Zweedse 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
Het koninkrijk Zweden is een constitutionele monarchie. Carl Gustaf XVI is sinds 19 september 1973 de
koning van Zweden. De koning heeft in Zweden een louter ceremoniële functie.
Stefan Löfven is de eerste minister en behoort tot de Zweedse sociaaldemocraten.
De Zweedse politiek is één van de meest liberale ter wereld. Het Zweedse parlement, de Riksdag, bestaat
uit één kamer en telt 349 leden.

Bevolking
In Zweden 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 Zweedse nationaliteit, de andere inwoners hebben vooral een Finse of
Noorse nationaliteit. 0.15% rekent zichzelf tot de Sami, de oorspronkelijke bewoners van Zweden. 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 Zweden op de 16de plaats ter wereld zet.
Daarmee doen ze het maar net iets slechter dan Italië en Australië.

Economie
Dé exportproducten van Zweden zijn IKEA en H&M. Zweden is een grote uitvoerder van ijzererts, staal,
elektronica, motorvoertuigen (Volvo en Saab) en machines.
De munteenheid is nog steeds de Zweedse kroon (SEK) (meervoud: Zweedse kronen). 10 SEK = 1.04
EUR (wisselkoers op 09 januari 2017)
Zweden is lid van de EU en de Shengenzone.

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

Lokale gebruiken en gewoonten
Na buurland Finland, drinken de Zweden de meeste koffie in de wereld. In Stockholm vind je genoeg cafés
met alle soorten koffie.
Alcohol is zeer duur in Zweden 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.
Zweden 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 Zweden.
Enkele typische feestdagen zijn de Walpurgisnacht (30/4) waarop de Zweden 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 Zweden 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.

Tijdsverschil
Er is geen tijdsverschil tussen Zweden en België.

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

Veiligheid
Zweden is een veilig land, enkel op drukke plaatsen (stations, metro...) in de grote steden Stockholm,
Göteborg en Malmö is het oppassen voor zakkenrollers.

Over deze reisformule
Reizen met Joker, dat is
méér beleven, durven en doen
op een duurzame manier
met een reisexpert die je reis ter harte neemt
om via onze contacten thuis te komen in de wereld
en als een betere versie van jezelf terug te keren

Groepsreizen
Ons recept voor een fantastische reis bestaat uit 100% avontuurlijke, lokale ingrediënten, een kleine
groep gelijkgestemde reisgenoten, activiteiten en vervoersmiddelen die thuis buiten beeld blijven en een
fijne reisbegeleider om alles vlot te mixen. Kies uit het wereldwijde aanbod van Joker of neem een kijkje bij
onze internationale partners. Zet je zintuigen op scherp!

Sneeuwreizen
Authentieke winterreizen naar de meest ongerepte sneeuwlandschappen, die we ontdekken tijdens
originele winterse activiteiten. Wat dacht je van een hondensledetocht, overnachting in een iglo of een
sneeuwscooterrit om het noorderlicht te gaan spotten?

