
18     ANWB Special Fietsen 2017 ANWB Special Fietsen 2017     19

KATTEGATTLEDEN FIETSEN  KATTEGATTLEDEN FIETSEN

Al gehoord van de Kattegattleden? Nee? Dan mis je wat. 
Want deze fietsroute langs de Zweedse zuidwestkust 
trakteert je 370 kilometer lang op parelwitte stranden, 
indrukwekkende kliffen, grillige rotsformaties, 
charmante vissersdorpjes, historische steden en 
Zweedse lekkernijen. Te fiets!

Tekst: Marc Erwich | Fotografie: Skåne.com

KATTEGATTLEDEN

Zomer 2015. Na jaren van voorbereiding kun-
nen de initiatiefnemers van de Kattegattleden 
de champagne laten knallen: de eerste toeris-
tische fietsroute in Zweden is officieel 

re natuurgebieden en historische steden. 
Houd onderweg wel halt bij een van de vele 
restaurants en cafés voor een ‘fika’. Want 
zonder deze Zweedse variant van de high-tea 
(met ‘Kanelbulle’!) is je bezoek aan Zweden 
niet compleet. 

Gemak
Volg je de route van VOS Travel? Dan is ge-
mak het sleutelwoord. Wolthoff: ‘Deelnemers 
hoeven niet met bagage te zeulen. Elke dag 
rijdt er een busje met alle koffers van hotel 
naar hotel. Je fietst dus ‘licht’ en hebt alle 
vrijheid om zelf je dag in te delen. Als je maar 
op tijd je koffer bij de receptie hebt staan. 
Eigenlijk hoeven de deelnemers alleen zelf de 
kilometers te maken en te genieten.’

LEZERSAANBIEDING  
ANWB-FIETSSPECIAL
De Belgisch/Nederlandse fiets- en wandel-
reistouroperator VOS Travel biedt een 
9-daags fietsarrangement aan langs de 
Kattegattleden. Dit arrangement is inclusief:
•  8 overnachtingen in fietsvriendelijke 
   drie- en viersterrenhotels;
•  8x ontbijtbuffet en 8x 2 of 3-gangendiner;
•  gratis gebruik van sauna in vijf hotels;
•  bagagetransport van Malmö-Göteborg;
•  routebeschrijving, kaart en handige 
   roadbook-houder.

Prijzen:
•  Normaal kost dit 9-daagse fietsarrange-

ment € 945,- p.p., maar lezers  van deze 
ANWB Fietsspecial krijgen een korting van 
€ 70,- p.p. Dit zijn de kosten van de 

   eventuele terug-transfer;
•  Huurprijs trekkingfiets met 24 
   versnellingen: € 100,- E-bike: € 160,-;
•  Wil je een extra nacht in Göteborg blijven? 

Voor € 60,- p.p heb je een kamer en ontbijt. 

Reserveren:
Ga naar www.vostravel.nl, bel 074-277 83 82 
of mail naar info@vostravel.nl. Vermeld data, 
aantal personen, adresgegevens, 
telefoonnummer en eventuele fietshuur, 
terug-transfer of extra nacht(en) onder 
vermelding van de actiecode ZE10AN. 
Let op: de aankomst is op iedere zondag 
vanaf 30-4-2017 t/m 17-9-2017.

MEER INFORMATIE:
www.vostravel.nl
www.visitsweden.nl

geopend. Het nieuwe fietspad – vernoemd 
naar het Kattegatt, de zeestraat tussen 
Zweden en Denemarken – loopt ruwweg van 
Helsingborg naar Göteborg en slingert daar-
bij door de provincies Skåne en Halland.

Actief genieten 
‘Het is echt een verassend stuk Zweden vol 
variatie,’ weet Rewert Wolthoff (58). ‘Vanwe-
ge mijn werk voor touroperator VOS Travel 
heb ik de route afgelopen zomer gefietst. Bij 
ons kun je dit seizoen voor het eerst deze reis 
(zie kader) boeken. Wij starten echter in 
Malmö, omdat deze stad goed bereikbaar is 
vanaf Denemarken. Vandaar gaat het in ze-
ven fietsdagen naar de finish in Göteborg. 
Met dagetappes van 45 tot 70 km en beperkt 

hoogteverschil is de volledig bewegwijzerde 
route zeer geschikt voor mensen die willen 
genieten van een ontspannen, maar actieve 
vakantie.’

Rivièra van het noorden
Tijdens de rit door de ‘Rivièra van het noor-
den’ is afwisseling gegarandeerd. Zo voel je 
lange stukken de zeewind door je haren wap-
peren en kijk je uit over witte stranden. En 
vergis je niet: de Zweedse zomers zijn war-
mer dan je denkt. Stop daarom regelmatig 
voor een picknick op het strand en neem een 
verkoelende duik in het Kattegatt. Met een 
beetje geluk spot je er een zeehond.
Maar de grotendeels autoluwe wegen voeren 
je ook door knusse (vissers)dorpjes, bijzonde-

at
el

je
le

na
at

el
je

le
na

K
at

te
ga

tt
le

de
n 

Sk
ån

e


