
SURVIVAL 
TRAINING 
ZWEDEN 
 

Wil jij ook leren hoe je kan overleven in de 

natuur? Ga dan dit jaar mee naar de wildernis 

in Zweden
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Wat gaan we doen?

We gaan je in 6 dagen alle basis survival skills leren in de wildernis van Zweden. We 

beginnen op het Basecamp en leren elkaar de eerste avond kennen rond een gezellig 

kampvuur. 

De volgende dagen gaan we je elke dag nieuwe dingen leren om te kunnen overleven 

in de natuur. 

Zo gaan we onder andere; het water op met een kano, een shelter maken van een 

kano, leren hoe je vuur moet maken, hout hakken, navigeren, hoe je buiten kan koken 

en nog veel meer. 

Verderop in deze flyer vindt je het programma van dag tot dag... 
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Heb ik ervaring nodig?

Om deel te nemen aan deze week heb je geen ervaring nodig. De reis is voor iedereen 

toegankelijk -> Jong en oud  

Het is juist de bedoeling dat je dingen gaat leren. Je bent nou eenmaal nooit te oud 

om te leren vinden wij.  

We zullen een groepsgrootte van maximaal 20 personen hanteren.
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PROGRAMMA

Dag 1 : Aankomst en kennismaking op het Basecamp 

  

Dag 2: Vandaag gaan we leren ; vuur maken, hout hakken, buiten koken en hoe je 

een shelter maakt van een kano. Dit gaan we direct toepassen en we gaan dan ook 

het water op en blijven op een eiland slapen. 

 

Dag 3: Vandaag leren we je; hoe en    wat je kan gebruiken uit de natuur. Daarna 

peddelen we weer terug naar het Basecamp. Daar kunnen we ons even lekker 

opf rissen en s' avonds genieten we weer van een gezellig kampvuur. 

  

Dag 4: We beginnen de dag met een safety training, hoe je aan schoon water in de 

natuur kan komen en pakken onze spullen om  naar natuurreservaat Glaskogen  te 

vertrekken. Daar gaan we een paar uur wandelen om vervolgens ons kamp op te 

slaan in de wildernis. 

  

Dag 5: We wandelen verder en leren je hoe je een wateroversteek doet en we gaan 

aan  onze navigatie skills werken. We slapen nog een nacht in het natuurreservaat. 

  

Dag 6: We passen alles nog eens verder toe en vervolgen onze weg door het 

natuur reservaat. Einde van de dag rijden we terug naar het Basecamp om de 

week feestelijk af te sluiten. 

                                             *Programma onder voorbehoud 
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Gelegen in het bosrijke en waterrijke Värmland 
ligt ons basecamp aan het Västra Silen meer.  
  
Nordmarkens Canoe Center heeft meer dan 25 
jaar ervaring met het geven van survival 
trainingen en is dus de prefecte locatie om 
deze training te volgen. 
Het basecamp is eenvoudig maar heeft wel 
beschikking over een sanitair gebouw en een 
buiten keuken. 
 
 
Adres: 
Nordmarkens Canoe Center B.V. 
Risviken,  Årjäng 672 91 Årjäng, Zweden

Gelegen in het westen van midden Zweden, op ongeveer 3 kwartier rijden van ons 
Basecamp, ligt dit natuurreservaat. 
Het is rijk aan geschiedenis door de oorlog en zo kunnen we onderweg bunkers tegen 
komen. Maar er leven ook heel wat wilde dieren. Onder andere wolven, bruine beren, 
elanden en vossen. Uiteraard gaan we ons best doen om wat dieren te spotten. 
  
 

Glaskogen natuurreservaat

LOCATIES

Het Basecamp



Wat neem je mee?
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• Backpack 60/70 liter (incl. regenhoes)  

• Wandelschoenen (met goed profiel)  

• Wandelstokken 

• Zonnebril 

• Tent (niet zwaarder dan 3 kg) 

• Slaapzak met comforttemperatuur 3 

graden 

• Slaapmatje 

• Bestek/ Bord 

• Drinkbeker  

• Eten, drinken en snacks 

• Kooksetje 

•  Drink- / Theremofles/ camelbag( Zodat je 

minimaal 2 liter water mee kan dragen) 

• Hoofdlampje 

• Aansteker/ lucifers 

• Mobiele telefoon 

• EHBO setje 

• Lijstje met telefoonnummers vrienden / 

familie(ICE-numbers)  

• ID 

• Grote zak/ vuilniszak om je spullen droog 

te houden 

 

 

• Lange (afrits) wandelbroek 

• Thermo kleding 

• T-shirts (2) 

• Shirt met lange mouwen 

• Softshell/Fleece trui 

• Jas (windproof) 

• Regenjas 

• Regenbroek 

• Sokken 

• ondergoed 

• Korte broek 

• muts 

• Buff 

• Petje/ hoedje  

• Zwemkleding 

• Sandalen 

• Handdoek

 

Zakmes 

Fire striker (indien in bezit) 

 

 

 



Wat is 
inbegrepen?

PRIJZEN 

 6-DAAGSE SURVIVAL TRAINING €599,- 

 HUUR TENT, SLAAPMAT EN SLAAPZAK €55,- 

HUUR KOOKSETJE INCL. BRANDSTOF €12,50 

FOODPACK basic €85,-  

FOODPACK DELUXE €120,- 

TRANSFER VAN / NAAR BASECAMP VA. €40,- 

 

 

Wanneer je voor dit avontuur 

kiest krijg je het volgende: 

  

• Professionele begeleiding 

Outdoora en Zweedse gids 

• 6-daagse survivaltraining  

• Gebruik kano, reddingsvest, 

peddels, een ton om je 

spullen droog te houden 

• Toegang in natuurreservaat 

Glaskogen 

• Verblijf en gebruik maken 

van alle faciliteiten op het 

basecamp 

• Transfer van en naar het 

natuurreservaat Glaskogen 
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Wat is er niet 
bij ingebrepen

• De reis  naar de locatie 

in Zweden 

•  Tent ,  s laapzak ,  

s laapmatje ,  kooksetje 

(eventueel  te huren) 

•Reis  en /  of  

annuleringsverzekering 

•  Eten en drinken.  

optioneel  een basis  

Foodpack bi j  te 

bestel len vanaf  €85 p.p.

 



CONTACT US TO 
BOOK A TRIP! 

+31 643732772 

+38 77671413 

info@outdoora.nl 

 outdoora.nl

https://www.facebook.com/doortje.schuite/
https://www.instagram.com/outdoora_op_avontuur/
https://www.facebook.com/doortje.schuite/

