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ReisbeschRijving

Deze rondreis is uitstekend geschikt voor de reiziger die eens een ander stukje Zweden 
wil zien. Als een pionier ontdekt u Midden-Zweden met als letterlijk toeristisch 
hoogtepunt de schitterende Höga kust die op de werelderfgoedlijst van de UNESCO 
staat. Het binnenland achter deze kust wordt gekenmerkt door een woester en ruiger 
landschap.

hOOgTePUnTen
 Stockholm    Idre 
 Uppsala  Falun 
 Sundsvall  Stockholm
 Östersund

DAgbeschRijving
Dag 1: Stockholm - Uppsala 
Na aankomst op de luchthaven, haalt u uw huurauto op en rijdt u op uw gemak naar Uppsala voor 
uw overnachting. Uppsala is een universiteitsstad met een prachtige kathedraal.

Dag 2: Uppsala - Sundsvall
Na het ontbijt rijdt u langs de ‘Scherentuin’, de vele eilandjes voor de kust. Bij Älvkarleby treft u de 
delta van de Dalälven rivier, die hier in de Oostzee uitkomt. Via Gävle en een lunchstop in het  
maritieme Söderhamn gaat u naar Sundsvall. Dit is de grootste stad van Midden-Zweden met 
mooie, oude gebouwen.

Dag 3 en 4: Sundsvall – Östersund
Een prachtige route langs de Höga Kust, een natuurgebied dat zo bijzonder en mooi is, dat het 
op de werelderfgoedlijst van de UNESCO staat. Reken dan wel op extra kilometers. Daarna gaat u 
landinwaarts naar de Östersund, een gezellige stad aan het Storsjönmeer. Op dag vier heeft u een 
dag ter vrije besteding. Östersund is de toegangspoort naar het ruige, boomloze berggebied waar 
rendieren leven en dat opvallende kenmerken vertoont met het landschap in Lapland. Besneeuwde 
toppen zijn eerder regel dan uitzondering. Mooi is de imposante watervall Tännforsen.

Dag 5: Östersund – Idre
Na het ontbijt gaat u door wisselende landschappen weer verder. Via Ljungdalen en de Helagsbergen 
met de hoogste top van Jämtland (1796 meter) rijdt u over de boomloze hoogvlakten naar Idre.  
Uw hotel ligt temidden van schitterende natuur.

Dag 6: Idre - Falun
Langs de toeristische ‘Kopparleden’, de oude koperweg, rijdt u naar het Siljanmeer, bewaarplaats van 
folklore en oude tradities. De koperstad Falun ligt iets verder en is het eindpunt van vandaag.  
Wij raden u aan een bezoek te brengen aan een van de oude mijnen om zo een indruk te krijgen van 
het leven in de tijd dat mijnbouw een belangrijke bron van inkomsten was.

Dag 7 en 8: Falun - Stockholm
Na het ontbijt verlaat u Falun en rijdt u verder zuidelijk richting de hoofdstad van Zweden, Stockholm. 
De stad is gebouwd op veertien eilandjes en wordt het ‘Venetië van het Noorden’ genoemd.  
Het centrum bestaat uit Gamla Stan, het oudste gedeelte met middeleeuwse straten. Stockholm  
behoort tot één van de mooiste hoofdsteden van Europa. Uw hotel ligt in een buitenwijk van Stock-
holm. De laatste dag brengt u de auto terug naar de luchthaven waar u kunt inchecken voor uw 
terugvlucht naar Amsterdam.
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v.a.€ 741p.p.

Puur en Ongerept Zweden 8 dagen

zonvaart.nl
tel. 0880 660 880

o.b.v. 2 personen, 7 overnachtingen in standaard 2-persoonskamers in  
middenklasse accommodaties, incl. rechtstreekse vluchten van Amsterdam naar 
Stockholm v.v. met ruimbagage en middenklasse huurauto voor 8 dagen.

1

2

3

4

5

6

1601


