
Routebeschrijving 

Camping Tiveden is gelegen midden tussen de twee grootste meren 
van Zweden, het Vänern en het Vättern, tussen Göteborg en Stockholm 
in het oerbosgebied Tiveden aan het meer Unden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Vanuit het noorden, westen en oosten. 

Op de E20 tussen Göteborg en Stockholm liggen de plaatsen 
Mariestad en Örebro. Rij vanaf Örebro naar het westen of bij Mariestad 
naar het oosten, tot u het plaatsje Finnerödja tegenkomt. (Finnerödja 
staat meestal wel in uw navigatiesysteem, Tived niet) 

Bij Finnerödja verlaat u de E20 richting het zuiden, richting Tived. Het 
kan nuttig zijn als u hier uw dagteller reset want op deze weg vind u 
precies 18km nadat u de E20 verliet de ingang naar onze camping aan 
uw rechterhand. 

Hou op de borden richting Tived aan. Tived is een gebied met allerlei 
kleine gehuchtjes waar u doorheen rijdt. Als u het gehucht Sannerud  
tegenkomt bent u ongeveer 3km te ver gereden. 

 
Vanuit het zuiden. 

Komt u vanuit het zuiden vanuit Malmö, dan ligt op de  E4  de rotonde 
bij Jönköping. Daar houd u weg 195 aan richting het noord-westen en 
uiteindelijk richting Karlsborg. U heeft het grote meer Vättern dan 
rechts van u. (Karlsborg staat meestal wel in uw navigatiesysteem, 
Tived niet) 

Vanuit Karlsborg kunt u via Undenäs (wegnr. 202) rijden of iets verder 
richting het noorden op de wegnr.  49  via Granvik. Met een caravan 
achter u, raden wij aan via Undenäs te rijden daar deze weg wat breder is.  

Bij Undenäs of Granvik moet u de borden richting Tived aanhouden. Tived is een gebied met allerlei 
kleine gehuchtjes waar u doorheen rijdt. Als u het plaatsje Sannerud tegenkomt ligt onze camping nog 
3,5 km naar het noorden aan uw linkerhand. 

  



Navigatie systemen 

Omdat Camping Tiveden in een echt buitengebied ligt, kent TomTom 
(en andere merken) de adressen in deze omgeving slecht of zelfs 
helemaal niet. Afhankelijk van uw merk en model kunt U echter op één 
van de onderstaande manieren toch Camping Tiveden bereiken: 

 
Als uw apparaat exacte coördinaten ondersteunt: 

Let op in welk formaat uw apparaat ingesteld is. Dit kan per merk en 
zelfs model verschillen, maar is gebruikelijk is in graden: 

- Graden: N +58.7986 E +14.5391 

- Minuten: N +58° 47.92 E +14° 32.35 
- Seconden: N +58° 47' 54" E +14° 32' 20" 

 

Vanuit het noorden, westen en oosten. 

Voer als einddoel de plaats Undenäs in. Geef als tussenplaats of via de 
plaats Finnerödja in, straat E20.  

Volg de route via Finnerödja naar Undenäs, maar stop als u nog 21km 
van uw doel Undenäs verwijderd bent. De camping ligt aan uw 
rechterkant.  

Als u het dorpje Sannerud tegenkomt bent u ongeveer 3km t ever 
gegaan en moet u omkeren. 

 

Vanuit het zuiden. 

Voer als einddoel de plaats Finnerödja in. Geef als tussenplaats of via 
het centrum van de plaats Undenäs in. 

Volg de route via Undenäs naar Finnerödja, maar stop als U nog 18 van 
uw doel Finnerödja verwijderd bent. De camping ligt aan uw linkerkant. 

 

 


