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Vertraag 

Ontdek 
Ontspan & 





€369 

Gun jezelf een lekker weekend weg in Zweden, Värmland  
Dit weekend staat vooral in het teken van onthaasten. Je gaat ervaren 
hoe de Zweedse natuur op je in kan werken en een positieve bijdrage 
kan leveren om je zelf goed te voelen.  
....................................................................... 
Wat kun je verwachten: 
Je hoeft niets zelf te regelen. Ik regel 
vlucht, vervoer en het programma. We 
reizen gezamenlijk. Aan jou dus om te 
vertragen, te ontspannen en te genieten.
 
Geschikt voor een kleine groep van 4-5 
deelnemers. 
Je overnacht in mijn familie-huis met 2 
en 3-persoons-kamers. Mossangsvagen 
145, Munkfors, Zweden 
 
We koken en eten gezamenlijk. 
 
Prachtige wandelingen, voor iedereen 
goed toegankelijk, met veel rust 
momenten, mindful oefeningen en 
inspiratie opdrachten. 
 
De prijs van €369,- is inclusief autohuur, 
overnachting, programma & maaltijden, 
exclusief het vliegticket van Schiphol 
naar Oslo (rond de €125,- afhankelijk van 
tijdstip boeken). Avondmaaltijd op de 
heen en terugreis zijn voor eigen 
kosten. De reisverzekering sluit jezelf af. 
Het ticket boek ik zodra er minimaal 3 
deelnemers zijn aangemeld. Dit is een 
low cost ticket, welke je niet kunt 
annuleren. 
 
 

Reis programma: 
Vrijdag 13.20 -15.05 uur vlucht van Schiphol 
naar Oslo. Aankomst Munkfors +/- 20.30 uur, 
reis per huurauto, onderweg eten we op een 
prachtige plek. De avond is heerlijk relaxt en 
wordt afgesloten met een kampvuurtje als 
het weer het toelaat. 
Zaterdag Vandaag maken we een prachtige 
wandelroute rondom een meer. We nemen 
daar alle tijd voor. Geen haast. Lunch gaat 
mee in rugzak. In de middag komen we uit bij 
een heerlijke sauna die we voor onszelf 
hebben. Hier kunnen we ook ons eigen diner 
maken. De zaterdagavond is lekker relaxt. 
 
Zondagochtend vertrekken we naar een 
ander mooi wandelgebied en leidt ons naar 
een natuurlijke bron. Een prachtige plek om 
te ervaren hoe de natuur op ons in kan 
werken. 
Herbronnen!  Hier eten we ook onze lunch en 
als je durft kun je bij het eindpunt een duik 
maken in het meer. S'avonds koken we samen 
en kunnen we nog een wandeling om elanden 
te spotten! 
Maandagochtend vertrekken we richting 
Sunne waar we onderweg een prachtige 
wandeling maken gevolgd door een heerlijke 
lunch in het gezellige dorpje. Hier kun je ook 
wat souveniertjes shoppen. In de 
middag/avond is er keuze programma 
Dinsdagochtend vertrekken we rond 10.00 
uur. We zorgen er gezamenlijk voor dat het 
huisje weer netjes wordt achtergelaten. 
Om 15.30 uur gaat onze terugvlucht naar 
Amsterdam. 
 

Aanmelden of meer info? info@burospijker.nl of bel of app naar 06-39110055.  



Praktische zaken 
Vliegen 
We vliegen met Norwegian Air vanaf Schiphol op vrijdag 13.20 uur. Vluchtnr: DY1257. Het is 
ongeveer 2 uur vliegen. Circa 1,5 tot 2 uur van te voren aanwezig. We verzamelen bij het Meeting 
Point. Een grote rode witte kubus opvallend aanwezig als je Schiphol plaza binnenkomt. 
Ik zorg voor het online inchecken en voor de boarding pas voor de heen en terugweg. 
Op dinsdag vliegen we terug om 15.30  uur. Vluchtnummer DY1258. We landen om  17.25 uur weer 
op Schiphol. We vliegen met alleen handbagage. Je mag een tas  meenemen van 30x20x38 die 
past onder een stoel en een vliegtuigkoffertje van max. 55x40x23 cm in totaal 10 kg. Let op 
vloeistof. Daarvan mag je max 100 ml per verpakking meenemen en moet passen in een 
doorzichtig plastic tasje van max. 1 l.  

Geldzaken 
In Zweden betaal je met de Zweedse Kroon. Het is niet nodig om Zweeds geld mee te nemen. Je 
kunt overal met je Nederlandse betaalpas betalen. Bij aanmelding check ik de prijs van het ticket 
en vraag ik je dat over te maken naar mijn rekening. Dit ticket kun je helaas niet annuleren. 
De €369 euro ontvang ik graag uiterlijk 2 weken voor vertrek. 

Wat neem je mee? 
Een kleine dagrugzak (deze kun je in het vliegtuig als handtas meenemen) 
Waterdichte wandelschoenen (ook alvast aandoen, scheelt bagage ;-) ) 
Regencape of regenpak 
1 handdoek voor de laatste ochtend. 
drinkfles 
kleine thermosfles voor koffie of thee onderweg 
comfortabele kleding, het fijnst is als je laagjes kunt dragen. B.v. ondershirt , fleece, jack. 
Badkleding (de sauna is bij een openbaar strand) 
toiletartikelen 
Er is een wasmachine en droger in huis. Ook is er een föhn. Er zijn EHBO middelen/ 
tekentang/muggenmiddel etc.  

Eten & drinken 
In Zweden is alles te krijgen. Heb je bijzondere wensen qua eten en drinken? Ben je b.v. 
vegetarisch of allergisch etc, laat het me van te voren weten. 







"Natuurlijke bron! 
Mijn tip als je een natuurlijk bron zoekt: een 
Zweeds weekend met buro Spijker 
wandelcoaching in de oorspronkelijkste 
zuiverheid. Waar de bomen stilte fluisteren, 
de meren fluweel blauw zijn en de lucht oer 
fris. Ik werd er heel rustig, voelde me in 
balans en ik voelde een soort kinderlijke 
blijheid van spelen in de natuur, zoals je 
vroeger als kind zo blij kon zijn!" 
 
Marie-Therese


