
A tájékoztató utoljára módosítva: 2017. január 9. 

 

 Indulás: Gyülekezés 2017. június 23-án, pénteken a Debreceni Repülőtéren (DEB) a W6 7863-as WizzAir járat csomagfeladó pultjánál 11:30-ig. A 

repülő 13:35-kor indul Malmő (MMX) repülőterére. A Check-in közösen lesz intézve! Esztergomból indul autó 6:00-kor, ennek útvonalát 

később egyeztetjük. Lehet egyénileg is menni, a debreceni vasútállomásról a reptérre induló buszok menetrendje itt érhető el: 

http://www.debrecenairport.com/wp-content/uploads/44R.pdf  

 Érkezés: 2017. június 30-án 17:55-re Debrecenbe. 

 Költségek: A repülőjegy indulásig rendezve.    1 SEK (Svéd Korona) = 32,5 HUF (2017. január 4.) 

Indulás előtt felmerülő költségek egy főre 

(Forintban lesz megvéve interneten 

elővételben): 

 Repülőn poggyászdíj (23 kg): 10 800 Ft (két emberenként 1 feladott poggyászt számolunk) 

 Reptéri busz (www.flygbussarna.se): 105 SEK (17 év feletti felnőtt, MMX-Malmö) 

 Vonatjegy (www.sj.se): 320 SEK (Lynx, Malmö C – Stockholm C – Malmö C) 

 Vonatjegy (www.sj.se): 1 300 SEK (Arctic Circle Train, oda-vissza: 650 x 2) 

 Vonatjegy (skanetrafiken.se): 51 SEK (Malmö C – Svedala) 

Az út alatt felmerülő egyéni költségek: 

(Ezekre érdemes itthon Forintról SEK-t 

váltani, de minden megvásárolható 

bankkártyával is.) 

 Étkezés: Ha veszel friss kenyeret az utolsó egy-két napon. 

 Stockholmi belépők, attól függően hová szeretnél bemenni (az alábbi kettő nagyon jó) 

- Skanzen (www.skansen.se) 

- Vasa múzeum (www.vasamuseet.se) 

 Programról és az utazásról: A program a vonatos verziót tartalmazza. Ebben az esetben bárki jöhet, limitáló tényező maximum a repülőjegy árának 

növekedése lehet, mert a többi költség fix költség. Amennyiben lesz az első sofőr nevére kiállított hitelkártya (credit card nem debit card), abban az 

esetben érdemesebb már autót bérelni. Viszont akkor csak Norvégia déli „hasa” járható körbe (ez is kb. 3- 3500 km), továbbá a létszám maximum 9-10 

fő lehet (1 hitelkártyával 9 fős mikrobusz vagy 2 hitelkártyával 2 db 5 fős személyautó). 

 Pakolás: A pakolásnál figyelj, hogy csak 1 db kis kézipoggyászod lehet! (mérete: 42 x 32 x 25 cm, egy iskolatáska méret). A kézipoggyásznak be kell 

férnie az utas előtti ülés alá. Ami a kézipoggyászba mindenképp bekerüljön: útlevél vagy személyi, diákigazolvány, kinyomtatott beszállókártya, 

biztosítás, pénz, bankkártya, fényképezőgép, kis törülköző, tisztasági (fogkefe, mini fogkrém), esőkabát, fejlámpa, gyógyszerek, telefontöltő, papír 

zsebkendő, WC papír, kézfertőtlenítő gél. A kézipoggyászba összesen 1 liter folyadék vihető fel egyenként max. 100 ml-es kiszerelésben, de nem egyben! 

- Rajtad legyen: pulóver, hosszúnadrág, meleg kabát (kabátzsebben sapka), bakancs vagy túracipő (hidegre és esőre is kell számítani). Meleg 

cuccokat már a repülőn le lehet venni és be lehet rakni a táskába. 

Lesz két emberenként egy közösen feladott poggyász (max. súly: 23 kg), amibe minden más belefér, amit nem tudsz a kézipoggyászba rakni. Ide 

jön a hálózsák, izolír, 2 főnek 1 db sátor, szúnyogriasztó, napkrém, sapka napsütés ellen, bicska, főzőfej, fém bögre, kanál, váltócipő, pólók, zoknik, 

alsónadrágok, rövidnadrág és a kaja (lásd alább). Jelentkezés után megbeszéljük, hogy ki hozza a hátizsákot, kik azok, akik egy hátizsákba pakolnak. 

 Étkezés: Az étkezés teljesen önellátó. Az északi országokban az élelmiszer rendkívül drága, ezért érdemes szinte mindent itthonról kivinni. Aki mindent 

itthonról hoz, annak csak friss kenyeret kell majd vennie kint (inkább hazafelé). A túra alatt bolt, szupermarket nemfog rendelkezésre állni. Estére 

érdemes hozni melegítős konzerveket, zacskós tésztákat, leveseket. Ezek elkészítéséhez hozzunk kemping gázfőző fejet, palackot majd kint veszünk. 

Napközbeni túrára jól jön a csoki, diákcsemege stb. Reggelire és ebédre, kolbász, szalámi, szalonna ajánlatos, biztos nem fog megromlani a hideg miatt. 

 Időjárás: Az északi országok időjárása eltér hazánk kontinentális időjárásától. Szeles esős, hűvös idő jellemző a térségre. Ha így készülünk, akkor jól 

fogjuk érezni magunkat. 

 Feltétlenül szükséges: érvényes útlevél vagy kártya típusú személyi igazolvány!  

 Biztosítást mindenki egyénileg intézi igényei szerint. A biztositas.hu oldalon lehet tájékozódni, és egyben meg is lehet kötni a biztosítást. Érdemes 

kiváltani az Európai Egészségbiztosítási Kártyát (elfogadott, bevált), további információ ehhez: oep.hu 

http://www.debrecenairport.com/wp-content/uploads/44R.pdf
http://www.skansen.se/
http://www.vasamuseet.se/


Tervezett program: 
Június 23.: Indulás Debrecenből 13:35-kor, érkezés Malmöbe 15:35-re. Megérkezés után 

reptéri busszal Malmöbe utazunk (kb. 50 perces út). Itt a délután hátralévő részét és az estét 

malmöi városnézéssel töltjük. Érdemes megtekinteni a várat (Malmöhus Slott), a Stortorget-et 

(főteret), a Lilla Torg-ot és a jellegzetes Turning Torso-t. Az este a Szentivánéji ünnep előestéje, 

nemzeti ünnep (http://www.officeholidays.com/countries/sweden/midsummers_day.php). Késő 

estig lesz mit nézelődni, bóklászni a belvárosban. Miután meguntuk a városi ünnepséget 

kimegyünk a Ribersborgsstranden-re, ahol a homokos part mellett futó füves sávban sátrazunk. 

(éjszaka saját sátorban) 

Június 24.: Reggel kb. 40 perces gyaloglás után (3,5 km) érünk be Malmö C állomásra, 

ahonnan 6:58-kor indulunk vonattal. Vonatunk 11:39-re érkezik Stockholm C állomásra. 

Stockholmban közös városnézésre indulunk: városnéző sétát a Gamlastan-on érdemes kezdeni, 

ahol többek között megtekinthető: Parlament, Kungliga Slottet, Storkyrkan, Skattkammaren, 

Slottskyrkan. Kényelmes városnézés után vonatunk Stockholm C állomásról 17:29-kor indul 

/Arctic Circle Train/. (éjszaka a vonaton ülőkocsiban) 

Június 25-28.: 11:41-re érkezünk a sarkkör fölé Riksgränsen állomásra. Innen indul 4 napos 

túránk melynek tervezett útvonala a jobboldali térképen látható sárgán jelölve. Napi kb. 20-25 

km van tervezve, ennél nem is lehet többet menni, hiszen a táj változatos, néhol jól lehet haladni 

néhol igen megnehezíti a haladást a tőzegmoha és a láp. A látképet folyamatosan uralja a Fjäll, a 

bokros-cserjés vidék. Minden oldalról patakok és folyók ömlenek lefelé, melyeket gleccserek 

táplálnak. Útközben találkozhatunk rideg tartású rénszarvascsordákkal, többször érintjük a 

svéd/norvég határt is. Sátorhelyeink közepesen felszereltek. Van ahol akad pottyantós wc és 

asztal padokkal, van ahol annak örülhetünk, hogy száraz helyet találhatunk sátrainknak. Néhol 

vannak menedékházak is, de ezek borsos árúak és jóval korábban le vannak foglalva. 1-2 nappal 

leszünk Szentiváni éjszaka után, tehát akár éjszaka is túrázhatnánk ha bírnánk, hisz itt nem megy 

le a nap ilyenkor. Tervek szerint 4. nap délutánján érkezünk ki az Abisko Nemzeti Parkból és 

áthaladunk annak a végén felállított Kungsleden túraút (Királyok Útja, a svéd kék túra útvonala, 

ismert nevén: Fjallraven Classic) kapuján. 150 km-re vagyunk a Sarkkör felett, itt az Abisko 

Turistsation kicsiny vonatállomásán felszállunk a 16:41-kor induló vonatunkra /Arctic Circle 

Train/. (éjszaka a vonaton ülőkocsiban) 

Június 29.: Vonatunk reggel 9:15-kor érkezik Stockholm C állomásra. Ezen a napon a 

múzeumokat lehet felkeresni, ajánlott múzeumok: Skanzen és a Vasa múzeum. A múzeumokat 

kihagyva is el lehet tölteni egy napot Skandinávia ékszerdobozaként emlegetett Stockholmban. 

Stockholm C állomásról vonatunk 16:35-kor indul és 21:40-re érkezik Malmö C-ra. Innen 

egy esti vonattal (22:07 vagy 22:37) kimegyünk Svedala-ba. Itt a kisváros szélén egy tóparton 

sátrazva töltjük az éjszakát. (éjszaka saját sátorban) 

Június 30.: Reggel kipihenjük magunkat és elfőzőcskézzük a maradék gázunkat. Sátorhelyünktől 

kényelmesen (kb. 1 óra alatt) kisétálunk a repülőtérre. Repülőnk Malmöből 16:05-kor indul és 

17:55-re érkezik Debrecenbe. 

http://www.officeholidays.com/countries/sweden/midsummers_day.php

