
 

 

 

Familie week 

 

 
Een week programma voor families die het outdoor leven in Zweeds Lapland willen ontdekken. 

Wandelen, vissen, peddelen, kamperen en veel meer in het land van de middernachtzon voor kinderen 

vanaf 6 jaar. 

 

 
Dag 1. Zondag, aankomst - we pikken je op aan de luchthaven of treinstation in Kiruna of Gällivare, en 

brengen jullie naar jullie gezellige verblijfplaats in Moskojärvi. Bij het avondmaal bespreken we in detail het 

verloop van de komende week. 

 

Dag 2. Maandag, een korte wandeling - met lichte rugzakken wandelen we naar een lokaal uitzichtspunt, op 

de top van Pyhäkielinen genieten we van een lunch bij het kampvuur en het prachtig uitzicht over het dorp 

en de omgeving. 

 

Dag 3. Dinsdag, vissen - baars, snoek of witvis, wat staat er deze avond op het menu? ´s Morgens leggen we 

gezamenlijk de visnetten uit en halen ze in de namiddag terug in. In tussen tijd vissen we vanuit de roeiboot, 

kano of kajak. 

 

Dag 4. Woensdag, wandelen - vandaag wandelen we naar de top van de Avvakko. Met zijn 755m is hij het 

hoogste punt in de omgeving en geeft ons het Zweedse “fjäll” gevoel op kleine schaal. Samen genieten we 

van het fantastisch uitzicht en lunchen we rond het kampvuur. 

 

Dag 5 en 6. Donderdag - Vrijdag, kamperen - 2 dagen peddelen, vissen, kamperen, koken bij het kampvuur 

en veel meer dat het buiten leven ons te bieden heeft. Op donderdag morgen pakken we onze boten met al 

het nodige kampeermateriaal en peddelen over het meer. Op weg naar onze kampplaats is veel tijd om te 

vissen. Eenmaal aangekomen slaan we ons kamp op en koken de vers gevangen vis bij het kampvuur. 

Terwijl genieten we van een deel van “Europa’s laatste wildernis”.  

Vrijdag morgen, na een echt outdoor ontbijt begeven we ons op weg terug richting Moskojärvi. 

 

Dag 7. Zaterdag, vrije dag – deze dag plannen jullie zelf. Misschien wil je de omgeving meer verkennen of 

je hebt nog niet genoeg gevist of je wil gewoon relaxen… We staan jullie graag bij met het plannen van deze 

dag. Bij een gezamenlijk avondmaal blikken we terug op een veelbewogen familieweek. 

 

Dag 8. Zondag, vertrek – we brengen jullie naar de luchthaven of treinstation in Kiruna of Gällivare. 

 

Inbegrepen: 

 

- Transport van en naar de luchthaven/treinstation in Kiruna of Gällivare 

- Verblijf in een hut met slaapkamer, keuken, sauna en droogtoilet op onze husky farm 

- Vol pension, sommige maaltijden dienen jullie zelf op te warmen. 

- Kampeer materiaal (tent, isomat, kookgerei,… Slaapzakken op aanvraag) 

- Peddel en vis materiaal 

- Ervaren gids 

 

 
 

 


