Op kamp in…

Zweden

Landenfiche 2022

Portret
Zweden, het land van de ongerepte natuur en de blonde mensen met lichtblauwe ogen? Blonde mensen zal je zeker
tegenkomen. Maar als je verwacht dat de hele bevolking rondloopt met een lichtblonde haarbos, zal je bedrogen
uitkomen. De ongerepte natuur daarentegen zal je er zonder problemen vinden: Zweden is maar liefst 15 keer
groter dan België en telt nog geen 9 miljoen inwoners.
De uitgestrekte naaldwouden, onderbroken door rivieren en meren, overheersen het land. In de bergen, die de
grens met Noorwegen vormen, kan je noordse kale landschappen bewonderen. Het zuiden is lieflijker, met zacht
glooiende heuvels waar akkers en bossen elkaar afwisselen. De houten huizen in de meest onmogelijke flashy
kleuren komen niet alleen op foto voor. Ze staan ook echt overal in Zweden.
Wie rust en natuur zoekt, maakt een goede keuze met een vakantie in Zweden. Trekkings, het land doorkruisen per
fiets of een meerdaagse kanotocht... de mogelijkheden zijn uitgebreid. Met 29 nationale parken en meer dan 10
000 km bewegwijzerde wandel- en fietstochten zit je goed.
Wat je zal opvallen is hoe goed het dagelijks leven georganiseerd is en hoe proper Zweden is. Alle huizen zijn mooi
verzorgd. Zelfs in grote steden als Stockholm en Göteborg zie je geen papiertje op de grond liggen. De zwakke
weggebruikers zullen genieten van de brede voet- en fietspaden.
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Infobronnen
Web
www.visitsweden.com : Zweeds bureau voor toerisme
www.sfi.se : Engelstalige site van het Zweeds filminstituut
www.sweden.se : Officiële site van Zweden
www.regeringen.se: Site van de Zweedse regering
www.zwedenweb.com: Nederlandstalige bron voor informatie over Zweden.
www.visitstockholm.com : Stockholm Visitor Board
www.goteborg.com : Göteborg
www.malmotown.com: Malmö
www.swedishlapland.com: Lapland
www.wegwijzer.be: Reisinformatiecentrum
www.buitenlandskamp.be: Informatie campings/kampplaatsen

Reisgidsen
Het aanbod is ontzettend groot, iedere grote uitgever heeft één of meerdere gidsen over Zweden. Zowel
stadsgidsen, reisgidsen met hoofdzakelijk algemene info als met praktische info (o.a. transport, restauranttips,
evenementen, logiesinfo..). Een voorproefje:


Nederlandstalig: Trotter, De groene gids, Capitool reisgidsen, Dominicus



Engelstalig: Lonely Planet, Rough guide, Bradt



Franstalig: Le guide du Routard, Evasion



Wandel- & fietsgids: Trekking in Zweden (Dominicus), Schweden (Rother Wanderführer), Reise know how

AL DEZE GIDSEN (EN VEEL MEER) VIND JE IN WEGWIJZERS REISINFOCENTRUM

Klimaat
Opgelet dit zijn de gemiddelde maximum en minimumtemperatuur. Het warmste moment van de dag kan nog een
stuk hoger liggen.
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Aantal regendagen

Kaarten
Als overzichtskaart is Michelin 753 Zweden (1:1.200.000) een goede keuze.
Meer detailinformatie vind je op de deelkaarten van Michelin, Road Atlas Britain, Ordnance survey, ADAC, Halwag,…

AL DEZE KAARTEN (EN VEEL MEER) VIND JE IN DE WEGWIJZER REISBIB IN BRUGGE
Wist je trouwens… dat leden van Wegwijzer 10% korting krijgen voor reisgidsen en kaarten bij de reisboekhandels Atlas
& Zanzibar?

Formaliteiten


Een identiteitskaart volstaat. Kinderen onder de 12 jaar moeten Kids-ID hebben. Verkrijgbaar bij de
gemeentediensten van je woonplaats.



Vraag nog eens na bij je koepel welke documenten nodig zijn.



Vergeet de ingevulde medische fiches niet mee te nemen. (Dit is een klein medisch dossier, waarin nuttige
informatie staat zoals bloedgroep, inentingen of allergieën. De informatie die op de medische fiche staat, kan op
crisismomenten van belang zijn.)



Zorg ervoor dat alle nodige verzekeringen werden afgesloten



Europese Ziekteverzekeringskaart



Neem van elke minderjarige deelnemer een ‘ouderlijke toestemming’ mee. Dat is een document in meerdere talen
dat getekend wordt door de ouders en het gemeentebestuur (dienst burgerzaken)



ISIC (International Student Identity Card) is een wereldwijd erkende studenten ID-kaart voor universiteits- en
hogeschoolstudenten. Met je ISIC geniet je als student van zowat 40.000 kortingen op verschillende producten en
services in eigen land en het buitenland. Je kan ze online bestellen www.isic.be/Home.aspx of spring een lokaal
Connections of Airstop kantoor binnen.



Ambassades: diplomatie.belgium.be/nl/Diensten/ambassades_en_consulaten/

Reisbudget
In Zweden betaal je met de Zweedse kroon (afgekort SEK). 1 euro staat gelijk aan 10.27 SEK (wisselkoers april
2022). Voor de meest recente wisselkoersen verwijzen wij door naar:
www.xe.com/currencyconverter/convert/?Amount=1&From=EUR&To=SEK
Zweden heeft de reputatie een duur land te zijn. Het hangt er natuurlijk vanaf op welke manier je reist en wat je
koopt. Grofweg kan je stellen dat je in een supermarkt net iets meer betaalt dan de Belgische prijzen.
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Als je gebruik maakt van het allemansrecht om te overnachten, je eigen potje kookt en per fiets of te voet door het
land trekt, zal je kamp niet duurder zijn dan in België. Op campings betaal je per plaats en niet per persoon. Dat
betekent dat je met een groep behoorlijk voordelig kan overnachten als je tenten voor 4 personen hebt.
Openbaar vervoer is niet goedkoop, maar je krijgt waar voor je geld. Je jaagt je budget de hoogte in door uit eten te
gaan (behalve pizza), alcohol en tabak te kopen. Een tip voor betaalbaar uit eten gaan: ’s middags kost het soms tot
3 keer minder dan ‘s avonds.

Enkele richtprijzen:


Warme maaltijd: 100 SEK. = 9,45 EUR



Bier: 62,50 SEK = 5,91 EUR



Cola op café: 18,9 SEK = 1.79 EUR



Brood:21,64 SEK = 2,04 EUR

Voor een uitgebreid en actueel overzicht kijk je best op volgende websites:
www.numbeo.com / www.pintprice.com (vgl. bierprijzen)

Transport naar Zweden
Auto
We rijden met gemak 1.000 km naar Zuid-Frankrijk of de Costa Brava, maar ook Zweden is vlot bereikbaar per auto
en ferry.

Optie 1: veel rijden en geen ferry
Je kan via twee bruggen in Zweden komen. Rijd via Flensburg in Duitsland naar Denemarken. Neem de Grote Belt
tolbrug en de Øresund tolbrug. Zweden binnenrijden doe je via Malmö. Totale rijafstand: 1.053 km vanuit
Antwerpen. Betaling van de tol gebeurt ter plaatse. Info over de tolbruggen: www.storebaelt.dk en
www.oresundsbron.com

Optie 2: veel rijden en korte ferry
Omdat er regelmatig moet worden gestopt om uit te blazen is het een goed idee een pauze in te lassen aan boord
van de veerboot tussen Duitsland en Denemarken, de 'Vogelfluglinie' of de route van de trekvogels. De route: via
Hamburg naar Puttgarden in Duitsland (700 km vanuit Antwerpen). Neem de ferry Puttgarden-Rødby (Denemarken).
Dat duurt één uur. Van Rødby via de Øresund tolbrug tot in Malmö (192 km). Binnenrijden in Zweden doe je via
Malmö. Totale rijafstand: 892 km vanuit Antwerpen. Betaling van de tol ter plaatse. Info over de ferry:
www.scandlines.de Info over tolbrug: www.oresundsbron.com

Optie 3: weinig rijden en nachtferry
Wie naar Zweden trekt, kan meteen beginnen onthaasten aan boord van de nachtferry. Na een doenbare rit van een
goede 600 km rijd je aan boord van een ferry in Travemünde (TT Line) of Kiel (Stena Line). Geen douanecontrole,
geen lange wachttijden. Vanuit Kiel neem je de ferry Stena Scandinavica of Stena Germanica. Kiel bereik je via
Hamburg. De afstand bedraagt 643 km vanuit Antwerpen. De nachtferry vertrekt om 19 uur en komt aan om 9 uur.
Binnenrijden in Zweden doe je via Göteborg. Info over de ferry: www.stenaline.nl/ferries-naar-zweden
(vooraf reserveren). Via Hamburg kan je ook naar Travemünde in Duitsland. De afstand bedraagt 633 km vanuit
Antwerpen. De nachtferry van TT Line vertrekt om 22 uur en komt aan om 7.30 uur. Je rijdt Zweden binnen in
Trelleborg. Info over de ferry: www.ttline.com (vooraf reserveren).
Nog een handige link:
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www.viamichelin.com: routeplanner & berekening kost brandstof, tolwegen,…

Boot
Overtochten met auto, fiets of gewoon als passagier zijn mogelijk bij volgende ferriemaatschappijen:
www.stenaline.nl: vanuit Kiel (D) en Frederikshavn (DK) naar Göteborg en vanuit Grenå (DK) naar Varberg
www.scandlines.com : Helsingör (DK) - Helsingborg
www.ttline.com/ : van Travemünde (D) en Rostock (D) naar Trelleborg
www.dfdsseaways.com : van Kopenhagen naar Oslo (NO)
www.hhferries.se: van Helsingör (DK) naar Helsingborg.

Bus
flixbus.be

Trein
Stockholm is bereikbaar met de trein, maar dit zal je veel tijd kosten en minstens drie overstappen. Voor een
volledig overzicht van de transportmogelijkheden naar Stockholm per trein: https://www.seat61.com/Sweden.htm

Vliegtuig
Er vliegen verschillende maatschappijen naar Zweden, ga op voorhand op zoek naar goedkope tickets en boek
tijdig. Ga ook na of een groepskorting mogelijk is. De vlucht Brussel – Stockholm duurt iets meer dan 2 uur.
www.brusselsairlines.com/nl-be: Brussels Airlines vliegt naar Stockholm Bromma en Göteborg.
www.flysas.com : Scandinavian Airlines vliegt vanuit Brussel naar verschillende steden in Zweden.
www.ryanair.com : Ryanair vliegt vanuit Charleroi naar Stockholm Skavsta.
Vanuit Kopenhagen kan je gemakkelijk per trein naar Mälmo. Een goedkoop ticket naar Kopenhagen kan dus ook
een oplossing zijn.

Transport in Zweden
Auto
Enkele verschillen in verkeersregels tussen België en Zweden.
De Zweden maken bij het (mondeling) vermelden van afstanden graag gebruik van de 'mil'. Deze Noordse mijl is 10
kilometer lang. Als een Zweed zegt dat iets op bijv. 3,5 mil ligt dan is dat dus niet ongeveer 5 kilometer maar 35!
In Zweden geldt een maximum alcoholpromillage van 0,2. Met één biertje bent je hier al gevaarlijk dichtbij of er
zelfs overheen. Overtredingen worden zeer zwaar bestraft. Overdag is het rijden met dimlicht verplicht. Hou ook
rekening met overstekend wild.
Nog enkele handige links:


www.trafikverket.se: informatie over de Zweedse verkeerscode.



www.vab.be: klik op Reizen voor toltarieven en brandstofprijzen.
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Liften
Liften is mogelijk in Zweden. De mensen zijn het niet gewoon waardoor je soms lang kan wachten op een lift. Naast
autosnelwegen is het verboden om te liften, maar naast de autowegen en secundaire wegen of aan tankstations kan
je wel staan. Je kan ook best een goede wegenkaart meenemen zodat je niet op een onverwachte plaats eindigt.
Vooral in het noorden zijn er niet zoveel wegen en moet je op voorhand weten hoe je best tot aan je bestemming
lift.
Voor meer tips over veilig liften, lees het Wegwijzer-dossier Veilig Liften op www.wegwijzer.be/dossier/veilig-liften.
Meer info? Deze websites helpen je alvast verder de lift van je leven te nemen:


www.hitchwiki.org



www.hitchlog.com

Trein
Zweden heeft door het hele land een uiterst efficiënt spoorwegnet. Bezoekers reizen snel en comfortabel door het
land met de modernste treinen. Bedenk dat treinkaartjes die minstens zeven dagen van tevoren gereserveerd
worden, goedkoper zijn (förköp), dat jongeren onder de 26 jaar van een voordeeltarief genieten, dat studenten met
ISIC-kaart ook korting krijgen en dat een volwassene, die met twee kinderen onder de 16 jaar reist, slechts 1
treinkaartje moet betalen. Je kunt kaartjes kopen vanaf 90 dagen voor vertrek en zo profiteren van aanbiedingen.
Meer info?


www.sj.se: SJ Zweedse spoorwegen



www.transdev.se: Veolia Transport



www.inlandsbanan.se: Inland Railway (tussen Zuid- en Noord-Zweden)



www.arlandaexpress.com: Arlanda Express (trein luchthaven Arlanda - Stockholm-centrum)



www.tagkompaniet.se: nachttreinen die verschillende steden met elkaar verbinden

Bus
Openbaar vervoer is redelijk duur, maar wel snel. Soms is het puzzelen met de verbindingen. In elk groot station
vind je computers waarmee je alle mogelijke verbindingen kunt uitpluizen en je tickets kopen. Op de bus zelf kan je
geen ticket kopen. Studenten en -26-jarigen krijgen korting bij de meeste maatschappijen en hebben recht op last
minute ticketreservatie.
www.flixbus.be: busverbindingen in Zweden
www.rome2rio.com: routeplanner voor openbaar vervoer
ltnbd.se/en/plan-trip/
www.nettbuss.no/#!/ Busverbindingen van Noorwegen naar Zweden

Logies
Jeugdherbergen
Zweden beschikt over uitstekende jeugdherbergen/hostels. Deze jeugdherbergen (vandrarhem) vindt u in het hele
land. De twee grootste jeugdherbergcentrales zijn STF (Svenska Turistföreningen) en SVIF (Sveriges Vandrarhem i
Förening). De Zweedse Toeristenvereniging STF beschikt over meer dan 300 hostels. Om gebruik te kunnen maken
van de goedkope tarieven is het lidmaatschap van een Internationale Jeugdherbergcentrale vereist. Als je geen lid
bent betaal je zo´n 5 Euro per persoon per nacht extra. Daarnaast heeft de organisatie SVIF nog eens 135
onafhankelijke hostels in beheer waarvoor geen lidmaatschap is vereist. Naast deze officiële instellingen zijn er ook
tal van particuliere hostels in Zweden, die je kan terugvinden op tal van portaalwebsites
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www.svenskaturistforeningen.se: Zweedse jeugdherbergcentrale STF
www.svif.se: onafhankelijke jeugdherbergen en hostels (lid van VIP Backpackers) SVIF
www.hostelworld.com/hostels/Sweden portaalwebsite hostels

Kamperen
De meeste campings zijn uitgerust met sauna en zwembad. Je moet meestal een lidkaart hebben van een
kampeervereniging. Deze kan je in België aanvragen of ter plaatse aankopen. Sportterreinen worden in de zomer
omgevormd tot kampeerterrein (bvb. Stockholm). Hou steeds rekening met de vele muggen!!
www.camping.se: Zweedse kampeervereniging

Wildkamperen
In Zweden geldt het zogenaamde “allemansrätten”: allemansrecht. Dit is niet zozeer een wet maar meer een
eeuwenoud recht waarmee je maximaal van de prachtige natuur kunt genieten.
Het allemansrecht houdt het volgende in:
1. Je mag overal een paar dagen met een tent kamperen. Als het land van iemand anders is dan moet je natuurlijk
wel de eigenaar vragen.
2. Je mag over ieders land lopen zolang je de eigenaar maar niet hindert.
3. Als het niet specifiek verboden is mag je overal waar het geen kwaad kan een kampvuurtje maken. Op kale rotsen
mag je geen vuurtje maken omdat de stenen dan kunnen barsten.
4. Je mag voor eigen gebruik paddenstoelen en bessen plukken.
Dit allemansrecht geldt niet in beschermde natuurgebieden. Meer informatie op www.visitsweden.com of op
www.naturvardsverket.se/allemansratten/.

Groepsaccommodatie
Op de website van Wegwijzer vind je, per land, een uitgebreid aanbod aan leuke kampplaatsen toegankelijk voor
jeugdbewegingen www.buitenlandskamp.be
Voorbeeld vassaro.se/camp-information/: eilandje van de
scoutsfederatie, gelegen in Vässäro, 130 km ten noordoosten
van Stockholm.
Vakantiehuisjes voor kleine groepen:
https://www.stugbasen.com/

Berghutten
www.stfturist.se : De Zweedse toeristenvereniging STF is een combinatie van een bergsportfederatie en de
jeugdherbergencentrale. Ze beheren de stuga’s (hutten) in de bergen.
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Toppers
Er valt veel te beleven in Zweden, we geven je een overzichtje van mogelijke bezienswaardigheden en activiteiten:
Vaar per boot van het stadscentrum langs de vele eilanden van Stockholm naar het Drottningholm Paleis, waar het
Koninklijk Theater in zijn originele 18e-eeuwse vorm bewaard is gebleven en waar voorstellingen worden gegeven
in oude kostuums. Er is ook een museum waar de ontwikkeling van het theater sinds de Renaissance te zien is. De
hoofdstraten van Stockholm, Österlånggatan en Västerlånggatan, zijn voetgangerszones met diverse boutiques en
antieke winkels. De Oude Stad heeft drie kerken die van historisch belang zijn: de kerk Riddarholm kerk, die beiden
uit de 13de eeuw stammen en de Duitse kerk. In het Koninklijk Paleis, dat uitkijkt over de haven, vind je onder meer
de Juwelen van de Kroon en een museum. Dicht bij de Oude Stad is het elegante Stadhuis (Stadshuset).
Bezoek één van de vele stranden aan de honderden kilometers lange kust van Zweden en één van de 96.000 meren
om tezwemmen, te waterskiën of te surfen. Of maak de klassieke vierdaagse bootreis door de Grote Meren
van Zweden en het historische kanaal Göta. De reizen beginnen zowel in Stockholm als Gothenburg.
Spot muskusossen in de Härjedalen vallei, in zuidelijk Lapland. Hier maak je ook een goede kans om rendieren,
buizerds, bevers en lynxen te zien.
Bezoek één van de vele mooie visplekken in Zweden om te gaan vissen. Met name Norrbotten is een paradijs voor
vissers met verschillende bergstromen en uitstekende mogelijkheden om te diepzeevissen. Het is gelegen aan de
zogenaamde Middernachtzonkust, een 1500 km lang stuk Baltische kustlijn die doorloopt tot aan de Finse grens.
Bezoek de tweede stad van Zweden, Gothenburg (Göteborg), waar de auto's van Volvo vandaan komen. Toeristen
bezoeken deze stad om van de kristalheldere lucht, prachtige meren, bossen en pittoreske archipel te genieten. Er
zijn ook enkele ruïnes over van de oude stad. je vindt hier de overblijfselen van slotgrachten "Vallgrove" en
"Rosendafskanolen", en een groot haven kanaal "Stora Hamnkanalen" met 20 bruggen die ooit rond de Oude Stad
zijn aangelegd.
Ga naar Malmö, de derde stad van Zweden. Deze stad, die is gesticht in de 13e eeuw biedt een rijkdom aan parken,
tuinen, restaurants en een mooi strand. De belangrijkste bezienswaardigheden van de stad zijn de belangrijkste
pleinen van de stad, het Malmöhus kasteel, de St Petri Kerk en de musea Konsthallen en Rooseum.
Ga naar Skåne in het zuiden van Zweden. Hier tref je de middeleeuwse stad Lund met zijn kathedraal uit de 12e
eeuw een en 14e eeuwse astronomische klok. Ook vind je hier de spectaculaire Öresund brug. Deze brug
die Denemarken en Zweden verbindt is de langste brug waar zowel een weg als een spoorlijn overheen loopt.
Gotland en Öland, in het zuidoosten van het Zweden zijn de grootste eilanden van Zweden. Op Gotland vind je de
Lummelunda grotten met spectaculaire stalagmieten en stalactieten, en een goed bewaarde middeleeuwse stad
Kattlundsgård. Op Öland vind je het zomerhuis van de koning in Solliden, het Kasteel van Borgholm), een
gerestaureerde middeleeuwse kerk in Gärdslösa, een onlangs opgegraven versterkt dorp in Eketorp en vele
Vikingstenen en windmolens.
Bezoek het Lake District van Zweden. Dit gebied beslaat de negen provincies Dalsland, Värmland en Västergötland
in het westen, Dalarna, Närke en Västmanland in het noorden en Östergötland, Södermanland en Uppland in het
oosten. Het Lake District bestaat uit open water, enorme meren, vlaktes en weiden en grote stukken wild natuurlijk
landschap.
Bezoek Jokkmokk om wat Lapse cultuur op te snuiven. In dit dorpje in Lapland vind je verzamelingen Lapse kunst
en cultuur en een zogenoemde Lapse Staden, een oud dorp van 70 kegelvormige Lapse hutten.
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Actief
Fietsen
Ook fietsers zullen een paradijs vinden in Zweden: rustige wegen, voorzichtige chauffeurs, mooie natuur, relatief
vlak en ...rust. Er zijn heel wat bewegwijzerde fietspaden. Een overzicht daarvan vind je op de website van de
Zweedse Fietsersbond.
www.wereldfietser.nl: onder ‘landeninformatie’ praktische info over fietsen in Zweden
www.svenska-cykelsallskapet.se: Svenska Cykelsällskapet, Zweedse fietsersbond. Overzicht van fietswegen. De
beschrijving is in het Zweeds, maar je kan er wel bruikbare informatie uit afleiden, zoals de ligging en de afstand.
www.northsea-cycle.com: Noordzee-fietsroute (Britse, Noorse, Zweedse, Deense kust, Duitse en Nederlandse kust).
Bij de toeristische dienst kan je gratis een kaart van de Noordzee-fietsroute aanvragen. Die is niet voldoende
gedetailleerd om op pad te gaan, maar het grootste deel van de weg is goed aangeduid.

Wandelen
Zweden is een paradijs voor wandelaars met meer dan 10 000 km duidelijk bewegwijzerde paden door de mooiste
en meest ongerepte landschappen. De lange afstandspaden Kungsleden (425 km, betekent Koningsweg) en
Padjelantaleden (139 km, grotendeels gelegen in het Padjelanta Nationaal Park) doorkruisen het hoge noorden. Ook
de Europese wandelpaden E1 (1200 km, Varberg - Grövelsjön) en E6 (1400 km, Malmö –Norrtälje) doorkruisen
Zweden. Het bergachtige deel van westelijk Jämtland is een populair wandelgebied met veel wandelwegen en
hutten.
Zoek je een gids over een van de lange afstandspaden, dan zijn de uitgeverijen Cicerone (www.cicerone.co.uk) en
Trailblazer (www.trailblazer-guides.com) zeker de moeite waard.
Raadpleeg ook de website van traildino: www.traildino.com. De website van Hiking Advisor geeft ook up to date
hiking informatie: www.hikingadvisor.be
Raadpleeg ook de website van wikiloc: www.wikiloc.com. Hier vind je verschillende wandelroutes terug.

Watersport
Een verkwikkende duik kan je op veel plaatsen nemen. Met een kustlijn van een paar duizend kilometers,
verschillende eilandjes en ontelbare meren in het binnenland, moet je nooit hard zoeken naar een verfrissende plas.
www.kanotguiden.com: kano- en kajakroutes, zéér volledige site!!
www.arvikacanoe.se/en/home.html: organisatie in Arvika
Raften kan in Arvidsjaur, Haparanda, Järpen en Vindeln. In Värmland kan je raften in traag water op de Klarälven.

Weetjes
In Zweden zijn de regels met betrekking tot alcohol iets anders. Alcohol wordt in staatswinkels, genaamd
Systembolaget, verkocht. De prijzen liggen daar hoog. Ook op een terrasje is bier heel duur . Toch weerhoudt dit de
mensen niet om alcohol te consumeren.
Fika is religion! Of het echt zo is? Geen idee, het is wel een feit dat de Zweden bij de grootste koffiedrinkers ter
wereld horen en dat de ‘Fika’ een bijna heilig moment is. De koffiebreak wordt heel consequent genomen en steeds
in combinatie met allerlei zoetigheden.
Fotoverbod: Sinds 1 juli 2013 is er een wet in werking getreden waarmee het verboden is om zomaar foto's van
voorbijgangers te maken. Concreet betekent dit dat je van elke persoon die je op de foto of film zet, toestemming
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moet hebben. De wet is er gekomen om mensen te beschermen tegen ongewenste foto's of films op Facebook,
Twitter en YouTube. In de praktijk betekent dit dat het haast onmogelijk is om in een stad foto's te maken. Zeker in
het toeristenseizoen wordt het knap lastig om toeristen te ontwijken.
De Eland is een dier dat onder andere leeft in de bossen van Zweden. Het behoort tot de herten en is de grootste
van zijn soort. Elanden worden minimaal net zo groot als een paard. De mannetjes hebben vaak grote geweien op
hun kop. Deze geweien zijn populaire jachttrofeeën. Omdat de eland in Zweden in het wild leeft, gebeuren er vaak
ongelukken met elanden die de weg oversteken. Daarom staan er in Zweden veel gele verkeersborden met een rode
rand en een zwarte eland in het midden langs de wegen, opletten dus!
Lapland is een zogenaamd landschap in het landsdeel Norrland in het noorden van Zweden. Het gebied heeft een
oppervlakte van 109.700 vierkante kilometer en bevat gedeeltes van de provincies Västerbotten Iän en Norrbottens
Iän. De benaming van het gebied, Lapland, moet niet verward worden met het veel grotere gebied Lapland dat zich
uitstrekt over het noorden van Finland, Noorwegen en Zweden en het noordwesten van Rusland. Het Zweedse
landschap Lapland is slechts een klein gedeelte van het grote Lapland. Ook delen van andere Zweedse provincies
vallen in het grote Lapland.
Zweden werd vroeger bewoond door de Vikingen (kampthema?!), ook wel Noormannen genoemd. In de
geschiedenis staan de Vikingen bekend als plunderaars en overvallers. De Vikingen gingen met hun schepen
(drakar) op verkenning uit in Europa en belandde als eerste in Amerika (nog voor Columbus Amerika ontdekte).
De hoofdtaal in Zweden is het Zweeds, maar de Zweden hebben ook nog een tweede officiële taal, het Sami. De
meeste Zweden spreken ook zeer goed Engels!
Op de site www.campingaz.com vind je de verschillende plaatsen in Zweden terug waar ze gas verkopen.
www.omniglot.com/language/phrases/langs.htm: Hier kan je enkele basiszinnen in het Zweeds leren.
Op de volgende site kan je de verschillende ziekenhuizen in Zweden raadplegen. Dit kan altijd van pas komen
mocht er tijdens het kamp iets gebeuren. www.hospitalscout.com/nl/Hospitals/Country/198/zweden.html
Een handige tip is om de app “point-it: Traveller’s language kit” op je smartphone te zetten. Met deze app kan je
verschillende voorwerpen tonen. Dit kan handig zijn als je het woord niet weet in de taal van het land. Je toont
gewoon wat je bedoelt. Je kan er ook een boekje van kopen. Zo hoef je geen dure gsm mee te doen op kamp.

Notities
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Buitenlands kamp? Vraag Wegwijzer on tour!
Bij de voorbereiding van een buitenlands kamp komt heel wat kijken.
Welke bestemming kiezen we? Hoeveel geld moet je inzamelen? Ga je
vliegen of met de bus? Of is een minibusje toch goedkoper? En hoe en
waar gaan we overnachten?
Als je alles zelf wilt doen, is dat vaak het goedkoopst, maar dan kan je
best wat ondersteuning gebruiken. De medewerkers van Wegwijzer
komen daarom graag naar je toe (in je eigen lokaal of bij je thuis) met 2
unieke workshops voor de leiding en/of leden. We verwachten dat er
minstens 4 mensen aanwezig zijn. Een workshop duurt minstens 2 uur en
kost 25 euro.

Workshop “Eerste Hulp bij Buitenlands Kamp”
Bij het begin van je voorbereidingen komen we bij jullie langs met een workshop "Eerste hulp bij Buitenlands kamp". Als je nog geen concrete
plannen hebt, zetten we je hiermee graag op weg naar een geschikte bestemming.

Programma:
 Inspiratie: concrete voorbeelden van andere groepen die op buitenlands kamp gingen
 Planning en keuzes: hoe pak je de voorbereiding aan en welke keuzes moet je maken qua kostprijs, reisdoel, transport, overnachting, mobiliteit,
samenwerkingen
 Het financiële plaatje: hoeveel kost een buitenlands kamp gemiddeld? Hoe spaar je het geld bijeen en hoe kan je geld loskrijgen van je gemeente?
 De papierberg: welke papieren heb je nodig (paspoort, verzekeringen, medische documenten...) en wat doe je als je papieren kwijt bent?
 Doorverwijzing: er zijn vele organisaties die groepsreizen organiseren. Als je niet alles zelf wilt doen, verwijzen we je graag door naar een geschikte partner.

Workshop “Reisbib op wieltjes”
Eens je een bestemming hebt gekozen, komt Wegwijzer ook graag bij je langs met de
mobiele reisbib.
We nemen dan een pak reisverslagen, reisgidsen, tijdschriftartikels en kaarten mee over je
bestemming en begeleiden je door het proces van het zoeken naar transport ter plekke,
overnachtingsplaatsen. We geven ook toeristische tips mee rond geld, eten, cultuur...
Uiteraard kan je op dat moment ook je vragen stellen aan de begeleiders van Wegwijzer.
Op het eind van de workshop is het de bedoeling dat je route zo goed als vastligt en dat je
kunt beginnen met boeken en vastleggen.

En verder...
Extra vorming. Als je dat wilt, kan je ook bij ons terecht voor extra vormingen over
trekkings, kampeermateriaal, outdoor-EHBO, liften, kampfotografie... Het hele
overzicht vind je op www.wegwijzer.be/workshop.

Stel je vragen. Wil je liever geen workshop, maar heb je wel nog vragen over je
buitenlands kamp? Via www.wegwijzer.be/reisvragen kan je eender welke vraag
stellen. We zoeken de info op in onze reisbib en mailen je dan een antwoord terug.
Opgepast: jullie leggen zelf nog wel alles vast. We zijn geen reisbureau!

Kom naar onze reisbib. In onze eigen reisbibliotheek in Brugge kan je als groep
terecht om je kamp voor te bereiden. Dat kan tijdens de openingsuren (woensdag: 1418 uur en zaterdag: 10-18 uur), maar je kunt ook op afspraak komen, bvb. een hele dag
tijdens de paasvakantie
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