Winter 2020

Schaatsen in het noorden van Zweden
Januari - Februari – Maart
Björk & Boström Sportreizen is bijzonder trots om schaatsers uit België en Nederland te mogen
verwelkomen met een unieke ervaring: de combinatie van schaatsen op natuurijs op het Zweedse
platteland met de charmes van een verblijf in een levendige stad in het Hoge Noorden. Schaatsen doe
je op de prachtige natuurijsbaan van het Tavelsjö-meer, het hotel ligt in Umeå, de levendigste stad in
het noorden van Zweden. Een busrit van amper 30 minuten brengt je van het centrum van Umeå naar
de 16 kilometer lange, uitstekend onderhouden ijsbaan in Tavelsjö.

Programma dag per dag
Donderdag 13 februari 2020
11.10 - Vertrek SAS-vlucht SK556 vanuit Amsterdam Schiphol.
13.10 - Aankomst in Stockholm Arlanda.
14.30 - Vertrek SAS-vlucht SK034 vanuit Stockholm Arlanda.
15.35 - Aankomst in Umeå Luchthaven. Transfer naar het hotel. Inchecken in het hotel.
19.00 - Avondbuffet in het hotel
Vrijdag 14 februari tot en met maandag 17 februari
08.30 - Ontbijt in het hotel.
09.30 - Bustransfer van het hotel naar de ijsbaan in Tavelsjö (28 km).
10.00 - Aankomst in Tavelsjö.
10.15 - 13.00 – Schaatsen op de natuuijsbaan.
13.00 - Lunch in Sundlingska Gården, gelegen langs de natuurijsbaan.
14.00 - 16.00 - Schaatsen op de natuurijsbaan.
16.30 - Bustransfer van Tavelsjö naar Umeå.
17.00 - Aankomst in het hotel in Umeå.
19.0 - Avondbuffet in het hotel.
* Speciale regeling voor deelnemers aan de Tavelsjörännet - wedstrijd en toertocht op zaterdag 15
februari. De wedstrijd en toertocht vinden plaats van 09 tot 13 uur, huldiging inbegrepen.
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Dinsdag 18 februari
05.30 - Uitchecken in het hotel. Bustransfer naar Umeå Luchthaven.
06.30 - Vertrek SAS-vlucht SK027 vanuit Umeå Luchthaven.
07.40 - Aankomst in Stockholm Arlanda.
08.15 - Vertrek SAS-vlucht SK1553 vanuit Stockholm Arlanda.
10.30 - Aankomst in Amsterdam Schiphol.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

De natuurijsbaan van Tavelsjö
De natuurijsbaan van Tavelsjö, een dorpje op 25 kilometer van de stad Umeå, is aangelegd op het
gelijknamige meer, midden in de Zweedse natuur. In de winter van 2019 was de geveegde ijsbaan 16
kilometer lang en overal minstens 20 meter breed. De ijsbaan is achtvormig, met een kruising in het
midden. Je kan het traject dus inkorten tot 8 kilometer. Door de noordelijke ligging is het meer
honderd procent ijszeker van begin december tot eind maart.
Website: http://www.tavelsjoisbana.se/
Facebook: https://www.facebook.com/groups/151500228547287/?fref=ts

De plaatselijke sportvereniging
Tavelsjö AIK zorgt ervoor dat de
baan er steeds perfect geveegd
en geschaafd bijligt!

Breng je schaatsen en zeker ook warme kledij mee. Omkleden kan bij aankomst in herberg Sundligska
Gården, gelegen langs de ijsbaan. Je kan ook Zweedse schaatsen huren tegen 15-20 euro per dag.
Vermoeide voeten? Je kan hier ook gratis een “spark” (typisch Zweedse stepslee) gebruiken om een
ritje te maken op het meer.
SKOLGATAN 57 F
903 29 UMEÅ

090–71 13 30
WWW.BJORKOBOSTROM.SE

Tavelsjörännet – Tavelsjö wedstrijd en toertocht 15 februari 2020
Op zaterdag 15 februari 2020 organiseert sportvereniging Tavelsjö
AIK de jaarlijkse schaatswedstrijd en -toertocht “Tavelsjörännet”.
De langste afstand is 80 kilometer, maar je kan ook kiezen voor
een wedstrijd van 32 kilometer, 16 kilometer of 8,5 kilometer
(kinderen). Ga jij de uitdaging aan?

Umeå is een stad met 126 000 inwoners en staat bekend als het regionale centrum van het noorden
van Zweden. Dankzij zijn universiteit met 35 000 studenten, is de stad erg jong van karakter. Het is ook
een stad met een brede waaier aan troeven: adembenemende natuur, tal van winkels, uitstekende
restaurants en een rijk cultureel leven. In 2014 was Umeå de Europese Cultuurhoofdstad. En met een
beetje geluk kan je er ‘s avonds genieten van het spectaculaire noorderlicht.
Website: hppt://www.visitumea.se

Clarion Collection Hotel Uman ****
Uman is een uniek hotel met huiselijke
accommodatie in het centrum van Umeå.
Het hotel ligt aan de oever van de schilderachtige
rivier Umeälven, op nauwelijks een minuutje
wandelen van de belangrijkste wandelstraat en
winkels.
Ontbijt: geniet van een brede waaier aan
natuurlijke producten: eieren, bananen,
ontbijtgranen, brood, sinaasappelsap,... - kies
gewoon je favorieten!
Avondbuffet: ongeacht je gemoedstoestand vind
je hier altijd wel iets heerlijks: soep, salades en
hoofdgerechten.
Clarion Collection Uman, Skolgatan 52,
903 26 Umeå. Telefoon: +46 90 12 72 20
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Inbegrepen in het pakket:
• Alle vluchten
• Verblijf in een tweepersoonskamer in het Clarion Collection Hotel Uman
• Vol pension
• Alle bustransfers van en naar het hotel, Tavelsjö en Umeå luchthaven
• Toegang tot de ijsbaan in Tavelsjö
• Contactpersoon bij Björk & Boström
• Deelname aan de wedstrijd of toertocht Tavelsjörännet is inbegrepen voor wie
hieraan wil deelnemen. Schrijf je in voor Tavelsjörännet 2020 via de Belgische
contactpersoon: gert.coone@gmail.com
Datums:
13/02/2020 tot 18/02/2020 (5 nachten, donderdag tot dinsdag)
Prijs:
1 085 euro per persoon. Supplement éénpersoonskamer: 260 euro per persoon
*2,67 % EU-taks wordt toegevoegd. Prijzen berekend op een minimum van 30 deelnemers.

Betalingsvoorwaarden:
25 % te betalen twee weken na reservatie. Resterende bedrag te betalen één maand voor aankomst.
Björk & Boström Sportreizen is één van de grootste sportreisbureaus van Scandinavië, met dertig jaar
ervaring in topklasse-reisarrangementen. Heb je nog specifieke vragen? Aarzel dan niet om contact op
te nemen met ons. We kijken er naar uit je binnenkort te ontvangen in onze thuisstad!
Telefoon:
E-mail:

+46 90 71 13 30
info@bjorkobostrom.se
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