
 

 

Experience nature pakket 

 

Ons thuis ligt midden in de bossen, midden in de wilde natuur, waar 
je alleen het kalmerende geluid van de stromende rivier hoort, de 

wind die door de bladeren ritselt en de vogels die in de bomen hun 
lied zingen. En toch zo dicht bij twee verschillende luchthavens en 

openbaar vervoer. 
 
Roger en Janneke verwelkomen je bij  WhereTheWild RiverRuns! Gelegen aan de voet 
van Zweeds Lapland, 40 minuten van Umeå airport en 580 km van Stockholm. Tijdens 
uw verblijf kunt u genieten van de stilte en de echte natuur ervaren, de wilde dieren om 
ons heen ontmoeten en tegelijk hoeft u zich nergens zorgen over maken. 
Ons pakket is een combinatie van een gezellige, mooie accommodatie midden in de 
bossen op loopafstand van de ‘wilde’ rivier die de geweldige natuurlijke ervaringen van de 
wildernis biedt, samen met comfort, het knapperende vuur van een open haard en goede 
lokale gerechten. 
De pakketten die we aanbieden zijn het hele jaar beschikbaar en afhankelijk van het 
seizoen veranderen we de verschillende mogelijkheden van de activiteiten. En natuurlijk 
kunnen we alles aanpassen aan uw speciale wensen. Neem een kijkje op onze website 
www.wherethewildriverruns.com  of www.WTWRR.com voor meer informatie, kontakt, 
boeken en andere ideeën en mogelijkheden. 

http://www.wherethewildriverruns.com/
http://www.wtwrr.com/


 

Experience nature pakket 
In juni, juli, augustus en september bieden wij u een pakket dat comfort combineert met 
twee dagen op pad met een gids die u de mooiste plekjes laat zien en u bijvoorbeeld 
meeneemt op een fantastische tocht langs de rivier met ons vlot. 
 

 
De gids neemt je ook mee op een wildernissafari waar je de kans hebt om een aantal van 
de dieren te ontmoeten die in het bos om ons heen leven! Je leert veel over hun gedrag en 
hoe je hun sporen kunt herkennen en volgen. 
Onze safari’s zijn geschikt voor iedereen en we kunnen ons aanpassen aan uw wensen, 
rustig en ontspannen of meer intensievere tochten. 
 
Er zijn twee mogelijkheden; 
Het Basic experience nature pakket 
Een pakket met verblijf (5 nachten) en twee dagen All-inclusive dagtochten met de 
professionele gids. Met lunch in de wildernis bij een kampvuur en Zweedse ‘Fika’  

Speciale aanbieding! (Prijs gebaseerd op 4 personen) 650,- Euro/persoon 
Het more inclusive experience nature pakket 
Een pakket met verblijf (5 nachten ),Ontbijt pakket, twee keer een 3 gangen diner met 
lokaal eten en specialiteiten, 1 grill-avond. Twee dagtochten en 1 avondtocht 
All-inclusive met een professionele gids. Met lunch in de wildernis bij een kampvuur en 
Zweedse ‘Fika’ 
Speciale aanbieding! (prijs gebaseerd op 4 personen) 910,- Euro/persoon 
(Bij beide pakketten zijn evt meer kinderen bij te boeken voor gereduceerd tarief) 



 

Welkom om een week bij ons door te brengen met een hoge service, kwaliteit, 
lokale gerechten en aandacht voor recreatie, natuur, ervaringen en samenzijn 

in een ontspannen sfeer. 
.    

 
We spreken beide Engels en Janneke spreekt ook Nederlands 
 
Niet inbegrepen: 
- Eten en drinken buiten het programma om 
- Goede buitenkleding, geschikt voor het weer en temperatuur en stevige waterdichte 
wandelschoenen.  
 
Data:  
Dit pakket is beschikbaar van 10 juli -23 september 
 
Het is mogelijk om een aantal nachten bij te boeken voor 25 euro per persoon per nacht. 
We kunnen eventueel voor u de transfer verzorgen van en naar het vliegveld (40 minuten 
transfer van Umeå airport of Örnsköldsvik airport.) 
Ook kunnen we informatie geven over een eventuele auto huren. 
 
Vermeld bij uw boeking de code ‘ontdek Västerbotten’  om gebruik te maken van de 
speciale aanbieding 
 
 



 

 
 

 
 

 
 


