
Reizen en uitstappen 2018

Reis naar Zweden

Stockholm, Uppsala, Örebro, Strängnäs, Göteborg                            7-14 juni 
2018

Onze volgende KPSK-reis gaat
richting                  .                    

Zweden!                                            

We vertrekken op donderdag 7 juni 
en nemen het vliegtuig in Zaventem
om 9.55 en komen toe in Stockholm
om 12.00 uur. Transport naar het
hotel, gelegen in het centrum (4
sterren). We verblijven hier tot
maandagmorgen 11 juni. 

De dagen zullen goed gevuld zijn
met bezoeken aan o.a. koninklijk paleis, met afossing van de wacht, de Oude Stad, stadhuis, 
Vasamuseum, enz … en we maken daarbij gebruik van een ticket waarmee we vrij metro, bus, tram 
en boot kunnen gebruiken. 

Op zondag 10 juni maken 
we, met de bus, een 
uitstap naar Uppsala met 
onderweg bezoek aan o.a. 
het Skökloster. 

Maandag 11 juni verlaten 
we Stockholm, bezoeken 
Strängnäs, Mariefred, 
Gripsholm en overnachten 
in Örebrö (200 km ten 
westen van Stockholm). 

Dinsdag 12 juni : we rijden 
doorheen het prachtige 

Zweedse landschap naar Göteborg, na Stockholm, de grootste stad in Zweden en tevens de grootste 
havenstad van Scandinavië. 

Zowel de haven als het eigenlijke centrum bieden heel wat bezienswaardigheden. 

Op donderdag 14 juni landen we terug op Zaventem rond 14.00 uur. 

***



Praktische info: 

We slapen overal in goede hotels.  

Verblijf overal in half-pension: ontbijt – avondmaal.  Alle vluchten en verplaatsingen (busvervoer) 
inbegrepen, ticketen metro, tram, bus, boot in Stockholm zijn inbegrepen, evenals de inkomgelden 
van musea, Koninklijk Paleis en alle bezienswaardigheden. 

Kostprijs: 

Zweden is geen goedkoop land, maar gelukkig niet zo duur als Noorwegen. 

Kostprijs in tweepersoonskamer: 1.690 EUR. 

Voor wie een éénpersoonskamer wenst, komt er echter zo maar eventjes 465 EUR extra bij. 

***

Gelieve zo vlug mogelijk in te schrijven, bij voorkeur voor 21 februari 2018.

Inschrijven kan gebeuren door 100.00 EUR per persoon te storten op rekening KPSK BE14 4153 0021 
2183 met vermelding: Zweden. 

Verdere informatie kunt u bekomen bij Hugo Piqueur (hugo.piqueur@telenet.be, GSM 
0474/32.28.37.) of bij Jan Weyers (email.: jweyers@myonline.be).         
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