Fjällbacka

Kano Kampeertocht Zweden
Leuk dat je belangstelling hebt voor de zeekajaktocht in Zweden van 10 t/m 17 juni!
Wij hopen dat bijgesloten informatie je helemaal zal overtuigen dat je dit wil meemaken. Chris en ik willen er een
super week van maken en hebben er ontzettend veel zin in. Bijgesloten ook bestanden van kaartmateriaal, info
over het gebied en alle info over de vele mogelijkheden van kamperen op de eilandjes. Mochten er verder vragen
zijn mail gerust! Voor wat betreft de (boot)reis naar Zweden brengen wij graag deelnemers met elkaar in contact
om samen te carpoolen.
De trip naar Zweden komt nu misschien voor jou dichterbij en zie je jezelf in
juni ergens op een mooi onbewoond eilandje zitten!

De reis
Op zaterdag 10 juni vertrekken we met de boot uit Kiel richting Zweden. De uiterste incheck tijd voor de boot is een
half uur voor vertrek, om 18:15. Ik zou het daar niet op aan laten komen….. Onder normale omstandigheden is de
reis vanuit Wirdum naar Kiel vier uur, maar ik zou er niet van uit gaan dat de omstandigheden op de Duitse autobahn normaal zijn. Vanaf de Elbetunnel tot aan de afslag naar Kiel (+/- 80 kilometer) wordt gewerkt aan de weg.
Er zijn daar flinke stukken met een snelheidsbeperking en vaak veel files. Mocht je vroeg in Kiel zijn is dat niet
erg, je kan zo de stad in. De veerhaven ligt midden in het centrum van Kiel, het is een paar minuten lopen naar het
winkelgebied. Het adres is Schwedenkai 1, 24103 Kiel, Duitsland.

Bij de boot is eigenlijk alleen het reserveringsnummer belangrijk om aan
boord te komen en sinds kort ook je paspoort. Een printje van de boekingsbevestiging is handig ivm de streepjescode. Bij de check-in krijgt iedere
passagier een hut toegewezen en krijgt daarvoor een sleutelkaart. Tijdens
de overtocht mag je niet op het autodek komen dus benodigdheden voor de
reis moet je meenemen.
Aan boord is genoeg gelegenheid om te eten (ook wel goedkoop) en ook
is er een tax free winkel. Verwacht daar niet al te veel van maar ze hebben
wel een ruim aanbod aan pakken wijn e.d. De prijzen zijn zeker concurrerend.
Voor de volgende morgen kan je wel ontbijtbuffet (aanrader) gaan boeken
Om 9:15 komen we aan in Gotenburg
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Hamburgsund

Reis naar vertrekpunt in Zweden
Het plan is om te gaan varen vanaf de omgeving van Hamburgsund, ongeveer 2 uur rijden vanaf de boot. Als het
erg mooi weer is en we zijn op tijd dan gaan we meteen de boot in pakken om een eilandje te zoeken om te kamperen. Als we direct gaan varen gaan wij in ieder geval ergens een tussenstop maken om boodschappen te doen.
Als zeekajakers zijn we altijd afhankelijk van het weer. Het kan dus zijn dat het plan op het laatste moment moet
worden aangepast maar dat horen jullie tijdens een uitgebreide briefing op de boot naar Gotenburg.

Kamperen
We gaan zo veel mogelijk wild kamperen op de eilanden voor de kust. Dit sluit niet uit dat we misschien toch wel
eens een keer op een camping zullen komen wanneer het weer tegen zou vallen en een warme douche erg zou
lokken. De omstandigehden bepalen onze mogelijkheden, dat is het avontuur. Campings in Zweden zijn niet goedkoop, in Hamburgsund kost de camping bijvoorbeeld SEK 200 voor auto en tent (22 euro). Voor veel campings
heb je ook een camping card nodig die je eenmalig moet aanschaffen voor SEK 150 (ongeveer 16,50). De campings bieden vaak wel veel comfort.
Op de eilanden zijn er verder geen kosten. Wel moet je
er rekening mee houden dat er niet altijd mooi aangelegde grasveldjes zullen zijn. Een zelfstaande tent is dan
wel erg handig en iets om de tent mee vast te binden
aan dikke stenen/boot/peddel of wat dan ook. De Portugal gangers weten dit van de camping in Pomerou. Het
is verstandig om in ieder geval een aantal kant en klaar
maaltijden mee te nemen zodat we niet iedere dag naar
de kust hoeven om te winkelen. Advies is, neem minstens voor drie dagen droogvoer mee.
Drinkwater is alleen aan de kust te krijgen en op de
Koster eilanden. Zorg er in ieder geval voor dat je een
flinke hoeveelheid water mee kan nemen. Drie tot vier
liter p.p.p.d. gebruik je al gauw. Een waterzak achter je
voetsteunen is wellicht een idee.
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Winkels
Langs de kust zijn er wel de nodige plaatsjes met winkels. Aangezien het eilandenrijk voor de kust niet heel diep is
zullen we ook wel regelmatig in een plaats komen. Naast het praktische daarvan is het ook leuk om rond te kijken.
Winkels zijn in Zweden bijna altijd open (vaak zeven dagen tot 22 uur) dus wat dat betreft kunnen we voor levensmiddelen bijna altijd wel ergens terecht. Je kunt er met je pin betalen dus hoef je geen geld te wisselen.

Het varen zelf
Het vaargebied is erg gevarieerd. Bij mooi weer kan je verder de zee op en mocht het (te) hard waaien zijn er ook
voldoende mogelijkheden in beschut water. Het water is nog wel koud dus is een long john aan te raden.
Het is niet de bedoeling om er een vaarwedstrijd van te maken, we hebben immers vakantie. Het doel is vooral om
te genieten en tussendoor varen. Een lange picknick tussen de middag kan daar ook bij horen. De vaarroute wordt
per dag bepaald en hangt erg af van de mogelijkheden die het weer biedt. Geplastificeerde A3 kaarten van ons
vaargebied kan je voor 10,-- bestellen. Bij aanmelding ff doorgeven.

Kanokarretje
Een kanokarretje hebben we niet nodig. Een grote zak
of Ikea tas is wel handig als wij iets verder van de boten
gaan kamperen.

Kleding
Het is misschien een open deur maar neem ook
voldoende warme kleding mee voor met name ’s avonds.
We hopen natuurlijk op mooie zomeravonden maar daar
mag je niet van uit gaan. Veel Zweden hebben ook in de
zomer handschoenen en muts paraat. Niet zo een gek
idee om ook mee te nemen.
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Geld
In Zweden hebben ze de Zweedse Kroon. Voor één euro krijg je tussen de negen en tien kronen. Contant geld heb
je niet echt nodig want je kan net als in Nederland vrijwel overal pinnen.

Wifi en mobiele telefoon

Chris heeft een wifi modem voor mobiel draadloos internet en dat neemt hij mee. Zo lang de stroom rijkt kan daar
gebruik van worden gemaakt. Bellen is in Zweden geen enkel probleem. Ik verwacht niet dat we ergens gaan
komen waar geen mobiele dekking is.

Veiligheid
Wij nemen een marifoon mee en een EHBO set. Verder zorgen wij er voor dat tenminste 2 reservepeddels en
sleeplijnen in de groep aanwezig zullen zijn.

Reserveren Stena Line
De bootreis naar Zweden is al een avontuur op zich en een ontspannen begin van je vakantie. De tarieven zijn,
zeker wanneer je gebruik maakt van aanbiedingen, erg concurerend in vergelijking met de hele weg per auto afleggen. Voor de reis naar Zweden zal je altijd ergens moeten betalen voor overvaren of tolwegen. Je bent al gauw
125 euro kwijt voor een enkele reis. Daarnaast bespaar je met de boot ook nog eens 1000 autokilometers (v.v.).
Reserveren gaat eenvoudig via www.stenaline.nl

Definitief

Als je de boot geboekt hebt is je reis definitief. Ik rij met
Chris met auto en trailer. Twee deelnemers kunnen
meerijden inclusie kajak- en bagage vervoer, bootreis en
2 pers. hut voor € 250,-- p.p.
Daarnaast nog één plaats vrij voor alleen meerijden en
kajakvervoer € 95,-Daarnaast kunnen nog vier kajaks mee op de trailer voor
€ 35,-- per boot. Het is voordelig als je de reis en hut
samen reserveert met meerdere deelnemers
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