Sverige – Norge – Sverige 2021
26. juni – 12. juli 2021
Foreløbig turforslag og pris
I Sverige og Norge er der rigtig mange steder, hvor man frit må/kan overnatte i naturen, og mange
af disse pladser har både toilet og tømmefaciliteter. Derfor er
denne tur tilrettelagt på en ny måde. Vi kører nogle dage i små
grupper og overnatter på forskellige pladser. Andre dage er vi
samlet på camping-/ stellpladser, hvor vi alle kan være sammen
og nyde det sociale fællesskab. Grunden til de små grupper
indimellem er, at der sjældent kan være mere end 6 til 8 vogne på
disse pladser.
Dag 1. Vi mødes på en strand nær Barsebæk. Her er der plads til,
at vi alle kan overnatte første dag i naturen. (Dog ingen faciliteter,
så kom med tomme
tanke og rent vand).
Dag 2 , 3 og 4. Vi kører nu i de mindre grupper op langs den
svenske vestkyst og ind i Norge ved Svinesund og herfra videre
gennem Oslo til Gol Camping, som vi vil ankomme til sidst på dag 4.
Dag 5. Gol Camping er placeret i en skøn norsk by, hvor der er meget at se på. Her har vi 2
overnatninger og kan gå eller køre ud for at se på nærområdet.
Dag 6 og 7. Vi kører atter ud på egen hånd. Nu skal vi gennem en større nationalpark (Hemsedalen)
og ned til Lustra-fjorden, som er sidste del af Sogne-fjorden. Vi sejler over fjorden og kører op til
Sandvik Camping, hvor vi også skal være 2 dage.

Dag 8 og 9. Vi ankommer til Sandvik Camping sidst på
dag 8. Her er der mulighed for i løbet af dag 9 at få
vasket tøj, slappet af, handlet ind, få rent vand, ordnet
tanke eller hvad man nu har brug for.
Dag 10 og 11. Fra Sandvik Camping skal vi atter et par dage
ud i naturen på egen hånd. Vi kører fra Sandvik og over
Jøtunshøgen, som er noget af Norges smukkeste natur med
store stigninger og fantastisk udsigt. Herfra kører vi ned i
Gudbrandsdalen, hvor vi følger Per Gynt vejen mod den
svenske grænse og videre til byen Motala, hvor vi ankommer
sidst på dag 12.

Dag 12. Motala er første stop ved Gøtakanalen. Her overnatter vi på en stellplads nær kanalen.
Dag 13. Vi kører langs Gøtakanalen til Bergers
Sluser, Her overnatter vi alle også. (Da vi ikke kan
bestille plads her, skal vi ankomme først til midt på
eftermiddagen
Her er dog 40 pladser, så der skal nok blive plads)
Dag 14, 15 og 16. Fra Gøtakanalen kører vi til
Stokholm, hvor vi skal have 3 overnatninger. Her
skal vi bl.andet se Vasamuseet, besøge Den Gamle
Stad, sejle i skærgården, eller hvad man nu har lyst
til.

Dag 17. Vi kører på egen hånd hjem til Danmark. Afsæt mindst 2 – 3 dage til denne tur. Følg f.eks.
Sveriges sydlige kyst eller kør gennem Vimmerby og se Astrid Lindgrens by og herfra videre forbi
Lund Domkirke.

I denne tur er der inkluderet:

16 dages tur, heraf 9 overnatninger på camping/stellpladser
1 sejltur i Skærgården 2 x frokost.
Pris: Kr. 5.950 pr. vogn med 2 personer.
Der skal køres i alt ca. 2600 km på selve turen Sverige – Norge – Sverige, lidt afhængig af hvordan
der køres, når man ikke følger nogen fastlagt rute.
Da der endnu er ting, vi ikke har styr på, er dette kun et foreløbigt forslag og pris. Dette skyldes til
dels, at vi ikke kan bestille pladser på alle campingpladser, før vi kender det endelige antal vogne.
Vi er derfor nødt til at have en tilkendegivelse af, hvor mange der vil med, inden turen kan
laves færdig.
Tilmelding er efter først til mølle princippet, og der er plads til max 15 vogne.
Tilmelding klik her, eller ring på 40373767.
Tilmeldingen er bindende og skal betales med kr. 100 på Reg. nr. 6862 Kt. nr. 1134441 ved
tilmelding. Dette beløb tilbagebetales ikke, hvis du selv melder fra.
Hvis du står på ventelisten, skal de kr. 100 først betales, når du rykker op på deltagerlisten.
Det resterende beløb på kr. 5.850 indbetales efter nærmere orientering om turens gennemførelse.

NB: Camperture har ikke nogen rejseforsikring, så sørg selv for dette.

