
 
 
 
 

Programma Rondreis Zweden 
 
Maak een prachtige rondreis door het land van de zingende bossen, bontgekleurde 
houten huizen, ABBA, Pippi en Knäckebröd: Zweden. We nemen u mee langs de 
hoogtepunten van Zuid-Zweden en bezoeken de hoofdstad Stockholm. 
 
 

Dag 1 – Heenreis 
We vertrek vanuit Akersloot, en via het opstappunt Wieringerwerf rijden we richting Friesland. Hier stoppen we voor 
koffie/thee met gebak. Eind van de middag arriveren we in  
Lübeck. De historische binnenstad van de Hanzestad Lübeck met haar talloze monumenten is één grote toeristische 
trekpleister. Hier kunnen we nog even rondkijken en hebben we ons diner. Vervolgens rijden we naar de haven van 
Lübeck-Travemünde. Daar checken we in voor de nachtovertocht naar Trelleborg. We hebben voor onze deelnemers 
benedenbedden gereserveerd. 
  
Dag 2 – Malmö en Ystad 
Vanaf 6 uur wordt het ontbijt geserveerd. Rond 8 uur gaan we van boord en op weg naar Malmö. Hier neemt een 
Nederlandstalige gids je mee langs de vele bezienswaardigheden. Malmö heeft een oud centrum met veel parken en 
rondom Lilla Torg (kleine plein) bruist het van de gezelligheid. 
In de middag rijden we door naar Ystad, deze kleine stad is de meest zuidelijke van Zweden en een populaire 
bestemming. De stad vormde het decor voor de populaire detective-reeks van Wallander. We bezoeken de Ystad 
studios, waar de meeste scènes zijn opgenomen. Aansluitend rijden we door naar het hotel in Karlshamn voor de 
overnachting. Dagafstand ca. 230 km 
 
Dag 3 – IKEA-museum, Småland en het lucifersmuseum in Jönköping 
Na het ontbijt rijden we naar Älmhult. In 1958 werd hier de eerste IKEA-winkel geopend. Wij zien hier alles over in 
het IKEA-museum. Daarna rijden we door Småland. Hier groeide Astrid Lindgren op en spelen zich de verhalen af van 
Pippi Langkous en Michiel van de Hazelhoeve. 
Småland bestaat uit glooiende heuvels met dichte bossen en vele meren en herbergt maar liefst 3 Nationale parken. 
We overnachten in Jönköping, dat is gelegen aan het Vättermeer. We bezoeken hier in de middag het 
lucifermuseum, in de voormalig luciferfabriek. Dagafstand ca. 235 km 
 
Dag 4 – Gränna en Drottningholm 
In de ochtend rijden we naar Gränna, bekend van de rood-witte zuurstokjes in de vorm van wandelstokjes. Het is 
schitterend gelegen aan de oevers van het Vätternmeer, met uitzicht op het eilandje Visingsö. We bekijken hoe de 
zuurstokken worden gemaakt tijdens de korte rondleiding en demonstratie. Vervolgens rijden we door naar 
Drottningholm, gelegen aan 
de rand van Stockholm. De Zweedse Koninklijke familie woont in Drottningholm. Het oorspronkelijke paleis van de 
Zweedse koninklijke familie is in de 16e eeuw verwoest door brand. Hierna is de bouw van het huidige paleis gestart 
in 1662. Het in barokstijl gebouwde paleis heeft een prachtig aangelegde Frans-Engelse tuin. 
We stappen vervolgens aan boord voor een boottocht langs de vele eilanden van de Archipel naar Stockholm. Hier 
aangekomen rijden we door naar het hotel. Dagafstand ca. 330 km 
 
Dag 5 – Stockholm 
Vandaag gaan we de prachtige hoofdstad van Zweden, Stockholm, verkennen. In de ochtend gaat u samen met de 
Nederlandstalige gids op pad. De stad ligt ingeklemd tussen meren en de Oostzee en is gebouwd op 14 eilandjes. 
Niet voor niets wordt Stockholm het ‘Venetië van het Noorden’ genoemd. Het water dat door de stad stroomt is zo 
helder, dat u de zalmen kunt zien zwemmen! Het oudste deel van de stad, Gamla Stan, kenmerkt zich door 
kleine steegjes en kleurrijke huizen rondom het Koninklijk Paleis. Het vele water, de schone lucht en vele groen zorgt 
voor een aangename sfeer in de stad. ’s Middags kun je zelf rondkijken 
  
  



Dag 6 – ABBA-museum en Skansen 
In de ochtend brengt u een bezoek aan het ABBA-museum, waar kleding, ouden platen en andere originele 
memorabilia van de artiesten te bewonderen zijn. Het bezoek is inclusief een audioguide. Aansluitend gaan we naar 
Skansen, het oudste openluchtmuseum ter wereld. Aan het einde van de dag rijden we naar ons hotel in Falun, in 
Dalarna. Dagafstand ca. 225 km 
 
Dag 7 – Siljanmeer 
Dalarna staat bekend om de vele tradities. We rijden rondom het Siljanmeer, het grootste meer van Dalarna. We 
bezoeken onder meer een werkplaats waar de beroemde oranje Dalapaardjes met de hand gemaakt en beschilderd 
worden. Deze houten paardjes staan tegenwoordig symbool voor heel Zweden. Aansluitend bezoeken we nog het 
plaatsje Mora. Dagafstand ca. 200 km 
 
Dag 8 – Skövde 
Vandaag bezoeken we de Falun kopermijnen. De bekende kopermijn ‘Falu Gruva’ staat op de UNESCO 
Werelderfgoedlijst. De donkerrode kleur die u door heel Zweden ziet komt hiervandaan en heet 'Faluröd'. Het 
levendige stadscentrum van Falun kent vele historische gebouwen die herinneren aan het rijke verleden. In de 
middag rijden we een mooie route door het Zweedse landschap naar Skövde.      Dagafstand ca. 330 km 
 
Dag 9 – Göteborg 
Na het ontbijt rijden we naar Göteborg. Bij aankomst laat een gids ons de hoogtepunten van de stad zien, zoals de 
beroemde boulevard Avenyn en Haga, de oudste wijk van de stad, waar we nog de typische Zweedse architectuur 
terugvinden. ’s Middags kunnen we zelf rondkijken en nog even shoppen, een bezoek brengen aan amusementspark 
Liseberg of één van de vele musea bekijken. 
Omstreeks zes uur keren we terug bij de haven van Göteborg, waar we aan boord gaan van de Stena Line. We 
genieten van een heerlijk diner en een gezellige avond aan boord. Dagafstand ca. 160 km 
 
Dag 10 Terugreis 
Na een ontbijt arriveren we rond negen uur in de haven van Kiel. Na de ontscheping rijden we terug richting 
Nederland. Bij de grens met Nederland maken we een stop voor de afscheidslunch waarna we terugrijden naar 
Wieringerwerf en Akersloot. 
 
 
De reis wordt uitgevoerd in samenwerking met Effeweg. 
 
 

 
 
We brengen twee nachten door aan boord van de Ferry in een hut 
met beneden bedden. 
Tijdens ons verblijf in Zweden verblijven we 7 nachten in 5 
verschillende hotels. De kamers hebben gescheiden bedden. 
Het verblijf is op basis van halfpension (ontbijt en diner) 
 
Inclusief: rondleidingen, excursies en museumbezoek, entrees, 

boottocht, afscheidslunch en fooien 
 
 
N.B. Het is mogelijk om in Friesland en/of Groningen op te stappen, uiteraard in overleg met de touroperator.  
 
 

Programma onder voorbehoud van wijzigingen! 

Eerste en 
laatste nacht 
op de boot, 7 
nachten in 5 
verschillende 

hotels

• TT-Line 
• First Hotel Carlshamn
• Comfort Hotel Jönköping
• Scandic Kungens Kurva Stockholm (2 

nachten)
• Scandic Lugnet Falun (2 nachten)
• Quality Hotel Prisma Skövde
• Stena Line 


