Viatge en Família - SUÈCIA
“Aventura en família”
ESTIU 2020
VÄRMLAND
Entre Oslo i Estocolm es troba la regió de Värmland. Aquesta regió ofereix natura en estat pur. Enmig dels seus rius, llacs
tranquils, muntanyes, turons i valls es troba l'escenari ideal per a realitzar moltes activitats a l'aire lliure. El programa ofereix
un ampli programa d'activitats outdoor per realitzar conjuntament amb tota la família. Durant 8 dies, tindreu l'oportunitat de
conèixer la natura, a través d'un recorregut amb tot tipus de transports ecològics com bicicletes, canoes, cavalls i trekkings
lleugers amb GPS, gaudint d'un bany o pescant en un llac. Dormireu en un Tipi i us sentireu exploradors!

ITINERARI
1er dia: Vol a Estocolm i trasllat a Karlstad. Trasllat de l'estació de tren de Karlstad a Fyrbo Guesthouse, Östanas B & B, on
comença l'itinerari. Sopar inclòs.
2n dia: Trekking (esmorzar, dinar picnic, sopar). Després d'esmorzar, reunió informativa per començar la jornada. Dia destinat
a caminar amb GPS i mapes a través dels boscos de la zona. Allotjament a Östanas. Ruta d'anada i tornada. Total dia 10 km.
3er. dia: "On the Water" (esmorzar, dinar picnic, sopar). Després d'esmorzar, trasllat a Munkfors i baixada en raft pel riu
Klarälven fins Ransäter. Possibilitat de pescar i nedar. El guia prepararà un sopar tradicional fet al foc. Allotjament en una
autèntica tenda Tipi lapona al mig d’una petita illa dins del riu. Total dia 8 km
4t dia: "Day on the water" (esmorzar, dinar picnic, sopar)
Aquest tram de Ransäter a Olsäter es realitzarà a través d'una baixada amb canoa pel riu Klarälven finalitzant al punt Edeby
on us recollirem per tornar a l’allotjament.
5è dia: Dia Lliure (esmorzar, dinar picnic, sopar)
Resta del dia lliure, per gaudir de diferents activitats, com rutes a cavall de la raça Nordsvenk, pescar, nedar al llac, canoes.
6è dia: Dia en Bici (esmorzar, dinar picnic, sopar)
Un dia actiu per anar amb bicicleta al voltant del llac Lersjön i la ruta de Butorp. De 20 a 35 km en circuit circular
7è dia: Dia de Trekking (Esmorzar, dinar picnic, sopar) A través del Pino Trail caminareu entre boscos increibles fins arribar a
Butorp. Trekking de tornada al BB. Total dia 11 km
8è dia: - Östanas a Karlstad / Estocolm
Esmorzar. Transfer a l’estació de Karlstad. Fi dels serveis. Possibilitat de nits extra a Estocolm

Viatge en Família - SUÈCIA
“Aventura en família”
ESTIU 2020

SERVEIS INCLOSOS :
•
•
•
•
•
•

Trasllat de Karlstad a Östanas i viceversa
7 nits amb règim d'allotjament i esmorzar en apartament privat amb bany propi
6 dies de pensió completa ( inclou dinar tipus picnic + sopar )
1 nit en allotjament en tenda " Tipi " a l'aire lliure sopar inclòs
Activitats diàries ( descens amb canoa , raft, GPS, bicicletes , rutes a cavall , pesca, ... )
Assegurança de viatge d'assistència i anul·lació

SERVEIS NO INCLOSOS :
•
•
•
•
•

Bitllets d'avió a Estocolm o altres aeroports segons programació
Bitllet tren Estocolm – Karlstad - Estocolm
Dinar del primer dia
Extres personals
Nits extres a Estocolm abans o després del itinerari

PREUS per persona:
ADULTS

NENS MENORS DE 16 ANYS

785 €

613 €

SORTIDES : Diàries del 24 de JUNY al 2 de SETEMBRE
ALLOTJAMENT :
FYRBO GUESTHOUSE ( 6 nits ) + 1 nit Tipi
Una antiga casa sueca reformada als peus del llac Gräsmången on cada apartament té el seu bany privat. Punt de partida de
totes les activitats del programa.

