
Fjällräven Classic 
expeditie 

Hiking-Adventures.nl
Expeditie Fjällräven Classic 2018

Omschrijving Hiking & Adventures organiseert een trektocht door wat velen noemen: 
“The most beautiful place on earth”.

Reisgegevens Van woensdag 15 augustus 2018 t/m woensdag 22 augustus 2018

Deelnemers 1 groep van 45 deelnemers, w.o. 6 collega’ s met buddy hond en 
begeleiding.

Instapnivo: Dag trajecten van 25 km in ruw terrein met een rugzak van 20 kg 
aankunnen.

Intest Wandelen: 25 km met een rugzak van 15 kg,

Prijs € 750,-.  
(exclusief de vliegreis, kosten hiervan ongeveer 500,-)  
We streven er naar om een groepsboeking te verzorgen. Nadere info bij de 
1e training op 6 januari 2018. 

Bij de trekking is de volgende begeleiding: 
-ervaren begeleiding vanuit Hiking & Adventures 

Je verblijft tijdens de trekking: 
- in 2 persoonstenten of eigen tent. 

Dit is inclusief: 
trainingen; 
-kleding (Jack en shirt); 
-alle busvervoer in Zweden 
-dag Stockholm met overnachting en ontbijt(Hotel) 
-pizza maaltijd in Stockholm 
-inschrijving 
-alle maaltijden gedurende de trekking (vriesdroog maaltijd); 
-tent, rugzak, pan, brander en stokken te leen 
-tevens is er de mogelijkheid om met 25% korting spullen bij VAUDE aan 
te schaffen.  

Dit is exclusief: 
-vliegreis (tijdens de 1e training op 6 januari 2018 wordt hier uitleg 
over gegeven. We streven er naar om een groepsboeking te verzorgen 
die afzonderlijk in rekening wordt gebracht.  
-uitgaven van persoonlijke aard 
-energierepen/poeder tijdens de trekking, tussen de maaltijden.

Programma / 
Voorlichting

Programma: zie site hiking-adventures.nl

Aanmelding 
voorlichting

Alle info wordt vermeld op www.hiking-adventures.nl en de daarop 
aangeboden documentatie.
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Inschrijving 
Expeditie

Vanaf 1 oktober 2017 t/m 1 april 2018  middels de knop 
Inschrijven op hoofdpagina van de site www.hiking-adventures.nl 
Dit formulier invullen en op de knop verzenden drukken. Het formulier 
komt dan terecht bij: info@hiking-adventures.nl. 

Aanmeldingen op volgorde van binnenkomst. Bij meer dan 36 
aanmeldingen kom je op een reservelijst zul je benaderd worden indien 
er een afvaller is. 

Datum 
1e training

Zaterdag 6 januari 2018 : Inloop 08.00 uur; 08:30, aanvang briefing en 
daarna vertrek training. 
Adres en Plaats : Stayokay, Asselsestraat 330, 7312 TS Apeldoorn.

Trainingen De trainingen hebben een verplicht karakter. Dit doen we om de kans 
van slagen van deze expeditie zo groot mogelijk te maken. Daarnaast 
om kennis te maken met de groep. Kan je echt niet aanwezig zijn bij 
een training dan komen wij daar gezamenlijk uit.  

Trainingsdagen: 
6 januari 2018 te Apeldoorn 
24 maart 2018 te Egmondse duinen 
26 en 27 mei 2018 Limburg (Maastricht) 
7 juli 2018 te Austerlitz

Uitrusting zie uitrustingslijst op de site hiking-adventures.nl

Vervoer Vertrek vanaf Schiphol naar Stockholm. Daar vervoer met de bus naar 
centrum stad en hotel. De volgende dag per vliegtuig van Stockholm 
naar Kiruna en met de bus naar de camping.  

Algemene 
info

http://www.hiking-adventures.nl
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