
WANDELPAKKET

Ontdek Dalslands mooie Pelgrimspad
U begint en eindigt uw wandeltocht met een com-
fortabel verblijf en een heerlijke maaltijd. Tussen 
deze twee accommodaties wandelt u op eigen gele-
genheid. Het pad gaat over heuvelachtig en afwisse-
lend terrein. Uw tent zet u op, op een van de mooie 
kampplaatsen langs het pad. 

Upperud 9:9

In het voetspoor van de Pelgrims

Upperud 9:9



Wandel comfortabel door een wild gebied vol natuur en cultuur
Dit is een pakket voor wandelaars die van ruige en wilde natuur houden en ‘s avonds een com-
fortabel verblijf waarderen; een zacht bed en lekker eten. Wij combineren een wildernisavontuur 
over Dalslands eeuwenoude pelgrimspad met comfortabele en fraai gelegen accommodaties. 

www.upperud.se

Combineer Wildernis & Comfort
U begint en eindigt met een comfortabel verblijf en een lekkere maaltijd. Tussen deze 
verblijven wandelt u op eigen gelegenheid dwars door de natuur over een eeuwenoud 
pad. U wandelt door bossen, over rotsige heuvels met fraaie vergezichten en langs 
glinsterende meren. Neem stevige wandelschoenen mee en een goed gevulde rugzak 
voor twee of drie overnachtingen langs het wandelpad. Sla uw kamp op direct langs 
het pad en bereid uw maaltijd aangevuld met de bessen uit het bos; uw maaltijd 
smaakte nog nooit zo lekker.

Dag 1
Aankomst en inchecken in Upperud 9:9 gedurende de middag. Avondmaaltijd en 
overnachting.

Dag 2-4
Na het ontbijt in het hotel begint u uw wandeltocht langs het Pelgrimspad met over-
nachtingen in uw eigen tent of “vindskydd” langs het pad. Uw bereid uw eigen maal-
tijden op een kampvuur of eigen brander. Totale lengte van de wandeling circa 40 
kilometer.

Dag 4 Namiddag
Aankomst en inchecken in Edslskogs Wärdshus “De Herberg van Edsleskog”. Maaltijd 
en overnachting in een twee persoonskamer.  

Dag 5
Ontbijt in de Herberg. Terugtransport naar Upperud 9:9

Inclusief
• Twee overnachtingen in een gedeelde twee persoonskamer
• Twee x ontbijt 
• Twee avondmaaltijden
• Wandelbeschrijvingen en kaartmateriaal
• Terugtransport naar Upperud 9:9       

   

 
Upperud 9:9 is nu een hotel maar werd bijna 100 jaar geleden gebouwd als opslag-
plaats voor graan. U verblijft in het oude silodeel. Via de franse balkons kijkt u uit over 
het water. De hoge plafonds bieden ruimte aan een slaaploft. Alle kamers hebben vier 
bedden, een keuken, toilet en douche en wifi.

Edsleskogs Wärdshus ligt aan de noordzijde van het Pelgrimspad, direct grenzend aan 
het Edslanmeer. U verblijft in een tweepersoonskamer met douche en toilet en wifi. 
Vanaf uw eigen balkon heeft u een kilometersver uitzicht over het meer.

Edsleskogs WärdshusUpperud 9:9

Contact
Via Mw.Kerstin Söderund voor 
meer informatie en boeking.   
Tel +46 (0) 707 49 87 79  eller  
Mail info@upperud.se.

U vindt ons hier
Upperud 9:9
Upperud 9, 464 40 Åsensbruk

GPS-koordinater: 
Lat 58°48´37 Long 12°26´02

Vanuit Gothenburg E45 richting 
Karlstad. 5 km ten noorden van 
Mellerud gaat u linksaf naar 
Håverud na de spoorwegover-
gang. Volg de weg langs het 
meer 2 km. U vindt Upperud 
9:9 nu aan de rechterkant. 

UPPERUD 9:9

Prijs: vanaf 2990 SEK per persoon (ca 315 €)


