
Fietsend, wandelend en in de kano  

langs oude (water) wegen in Tiveden 
 
Ontdek Tivedens mooie cultuur via oude wandelroutes en 
waterwegen. 

Een 2-daagse cultuur-historische reis dwars door Tiveden 
over het oorspronkelijke Kerkepad, de ‘Bergslagsleden’ en 
via verschillende meren van ‘Bosjön’ naar het Unden.  
 
Prijs/persoon: 1.500 Sek  
Minst aantal deelnemers: 2 
Periode: van 9 april t/m 1 september 
Boeken:  info@retraite-zweden.com / 0046 739 75 10 97 
 

Programma inhoud:  

Geniet van Tivedens mooie natuur en cultuurschatten gedurende 2 
bijzondere dagen!  Een reis die zowel over Tivedens oude historische 
boswegen als waterwegen voert. U komt door unieke plekken zoals 
verschillende natuurreservaten, oude (finse) nederzettingen, en kenmerken 
uit de tijd van de ijzerwinning.  

Natuurlijk laten we u ook genieten van goed eten en logeert u in een gezellige 
B&B midden in het bos.  

Dag 1:  

Met een duidelijke kaart en beschrijving van de route gaat u op weg vanuit 
Camping Tiveden aan de oostelijke zijde van het Unden. Eigenaren Hein en 
Marlies heten u welkom en helpen u op weg. Vanuit de camping fiets u 4 km 
naar Tived en wordt u uitgenodigd bij de gezellige Tiveds Kafferosterie&Cafe 
voor een heerlijke kop uit de eigen koffie branderij met een lokale lekkernij. 
De eigenaresse Nina zal u e.e.a. laten zien en vertellen over de 
koffiebranderij. 

Met een vers klaargemaakt lunchpakket in uw rugzak zet u uw reis te voet 
voort op het oorspronkelijke kerkenpad, dat schuin tegenover de kerk begint 
en leidt naar het oude Finse dorp Tivedstorp. Het kerkenpad slingert door 
prachtige natuurreservaten met mooie uitzichten; een prachtige route uit 
vervlogen tijden. Na een wandeling van 5 km komt u langs Tivedstorp waar u 
op een van de picknick bankjes van uw lunchpakket kunt genieten. Op de 
informatiebordjes kunt u lezen over het Kerkenpad en deze Finse 
nederzetting die begon in 1600. 
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Na de lunch zet u de wandeling voort op de Bergslagsleden op weg naar 
                  &B. Een wonderschone wandeling van 6 km met ook hier 
overblijfselen uit de tijd dat de Finnen Tiveden bevolkten. Langs de oude 
voetwegen treft u resten aan van nederzettingen, stenen muurtjes en 
overblijfselen van de houtskoolwinning.  

Op uw wandeling komt u door het gebied waar zich zowel Kor- als 
Auerhoenders bevinden. Misschien moe, maar zeker voldaan bereikt u aan 
het eind van de wandeling                   &B.  Aziz&Annemiek heten u 
hier welkom met thee of koffie, een warme douche en een fijne 
(voorafgeboekte) sauna alsmede een lekkere vegetarische maaltijd. Rödjorna 
is een kleinschalige ekologische boerderij met schapen en ijslandse ponys. 
Na een heerlijke actieve  dag zal u goed slapen op deze stille serene plek.   

Dag 2:  

Het ontbijt wordt tussen 8 – 8.30 geserveerd en u ontvangt het lunchpakket 
dat u meeneemt op uw kanotocht. Na een korte voortzetting van 1 km van uw 
wandeling op de Bergslagsleden komt u aan bij het botenhuis gelegen aan 
het meer Bosjön. Hier helpt  Camping Tiveden u met de start van uw  
paddeltocht per kanadese kano over  een waterweg van meren op weg naar 
het Unden. Een kaart met de route krijgt u mee.  

De kanoroute volgt de waterloop vanuit het meer Bosjön naar het Unden. U 
paddelt behalve over meren en waterstr                                
                                                    -                         
                                                                        
van de ijzerwinning, rode waterlelies en imponerende uitgeslepen stenen uit 
de ijstijd.  

Op de kanoroute kunt u bijna overal aan land, bijvoorbeeld op een van de 
eilanden of halverwege de tocht bij een shelter met grillplaats en droogtoilet. 
Na 10 km paddelen over   kleinere meren, stroompjes en 6 keer de kano met 
het bijgeleverde wagentje over een weg te hebben getild, komt u uit op het 
immens grote en glasheldere meer het Unden. Hier zet u uw paddeltocht nog 
5 km voort tot u de steiger van Camping Tiveden bereikt.  

Na 2 avontuurlijke, maar ontspannen dagen via Tivedens oude wegen heten  
Hein&Marlies u van harte welkom terug op de camping.  

In deze reis van 2 dagen is per persoon inbegrepen:  
-  Huur van de fiets van Camping Tiveden  
-  Koffie met lekkers                                   uitleg betr. het koffiebranden. 
-  2x Lunchpakket.  
-  Vol                      &B  
-  Huur  van de Canadese kano met toebehoren (reddingsvest, paddels en   
    wagentje) van Camping Tiveden  
 
Zaken die u –graag vooraf-  bij kunt boeken:   
-  Sauna tijdens het verblijf op          B&B en / of Camping Tiveden. 
-  Een overnachting voor en/of achteraf in een van de Stuga's /Glamping of campingplaats.  



oor camper/caravan/tent met bijbehorende faciliteiten op Camping Tiveden . 
 

Dit pakket kunt u boeken via:    info@retraite-zweden.com / 0046 739 75 10 97 
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