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Een avontuurlijke groepsreis 
naar Sörsjön, Zweden 

Met een echte 4x4 rijden we 
naar Zweden om daar een 
onvergetelijk avontuur te 
beleven waar je nog lang 
aan terug zult denken.  Je 
kunt deelnemen aan deze 
groepsreis als bestaande 
groep, gezin, of individueel.  
Je gaat natuurlijk mee voor 
de ongekende rust en stilte, 
uitgestrekte vergezichten, 
witte ongerepte bossen en 
winterse natuur, op zichzelf 
een ware belevenis. 

Wil je ook actie in de sneeuw 
dan kan dat met een van de 
activiteiten die wij 
aanbieden in de omgeving 
van onze “Ranch”. 

We vertrekken vanuit 
Nederland via Duitsland om 
in Denemarken de 
veerboten te nemen naar 
Zweden.  

Aangekomen in Zweden 
rijden we door naar onze 
eerste bestemming voor de 
overnachting waarna nog 
een korte reisdag volgt naar 
onze bestemming in Sörsjön. 

Winters Zweden 



High lights:   
Onze uitvalsbasis is de 
eenvoudige maar van alle 
gemakken voorziene 
“Ranch”(max.12 personen). 
Hier wordt geslapen en hier 
worden de inbegrepen 
maaltijden (ontbijt en diner) 
genuttigd.  

Vanuit de Ranch heb je de 
keuze om je dagen(4) naar 
eigen inzicht in te vullen.   

Of je kiest ervoor om deel te 
nemen aan een van de 
volgende activiteiten, 
allemaal met Nederlands 
sprekende gidsen: 

-Sneeuwscooter safari 6 
uurs trip (€400) 
-Hondensledetocht 3 uurs 
tocht(€180) 
-4x4 avontuur inclusief o.a. 
ijsvissen in de omgeving 4 
uurs trip (€150) 
-Snowshoes,3 uurs trip incl 
break. (€75) 

Eigen 4x4?  
Met je eigen auto 
deelnemen kan natuurlijk 
ook! Let op dat je auto 
voldoet aan de in de te 
passeren landen geldende 
regels en voorbereid is op 
extreme winterse 
omstandigheden. Neem 
voor speciale prijzen contact 
met ons op. 

Planning:  
Bij alle aangeboden 
activiteiten spelen de 
weersomstandigheden een 
grote rol. Hierdoor wordt de 
planning ter plaatse en per 
dag bekeken en gemaakt. 

Annulering:  
Annulering door 
deelnemer(s) kan tot 6 weken 
voor vertrek tegen 10%, tot 4 
weken voor vertrek tegen 
50% , binnen een week voor 
vertrek tegen 80% van de 
kostprijs.  

Organisator behoudt zicht 
het recht voor om in 
voorkomende gevallen de 
reis te annuleren tegen 
vergoeding van de reeds 
betaalde kosten aan 
deelnemer. 

Winters Zweden 

Betalingen:  
-Bij boeking 50%  
-14 dagen voor vertrek 50% 
-Activiteiten ter plaatse. 

Verzekering: 
Denkt u bij het boeken van 
deze reis aan een passende 
reis en/of 
annuleringsverzekering. 

Boeken:  
Stuur een email naar: 
info@ago-experience.nl 

Informatie en vragen: 
info@ago-experience.nl 
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