
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

Bestemming: 

 Zweden, Mora 

 

Langlaufen in het spoor van Gustav Vasa 

 

Tijdens zijn poging in 1520 om de harde en barbaarse Deense heerschappij in Zweden tot een 

einde brengen, werd Gustav Erikson Vasa gevangen genomen en in Denemarken in een gevan-

genis gezet. Hij wist echter te ontsnappen. Toen begon zijn lange en gevaarlijke reis naar het 

noorden van Zweden. Onderweg zocht hij hulp en steun bij boeren en bewoners van de dorpen en 

probeerde hen te overtuigen dat een revolutie de enige goede oplossing was voor de brute heer-

schappij van de Denen. Dit was echter tevergeefs. Al die tijd zaten de Denen hem op de hielen. 

Tijdens een toespraak in Mora, waar hij nogmaals probeerde steun te vinden voor zijn revolutie, 

vroegen de bewoners van Mora om bedenktijd. Gustav Vasa kreeg bericht dat een groep Denen in 

aantocht was en had geen keus dan verder te gaan. De bewoners van Mora hadden inmiddels 

echter informatie gekregen over de praktijken van de Denen, en kregen spijt van hun besluit. Twee 

inwoners gingen achter Vasa aan en haalden hem in Salen in. Daarmee is het parcours van de 

Vasaloppet geboren. Gustav werd gevraagd de opstand tegen de Denen te leiden. Het lukte de 

Zweden uiteindelijk om de Denen te verjagen en Gustav Vasa werd tot koning gekroond. Dit is de 

oorsprong van de Vasaloppet in een notendop. 

 

Sinds 1922 wordt de Vasaloppet jaarlijks gehouden en is er rondom de belangrijkste race een 

feestweek met verschillende vormen van de loppet, zoals een halve loppet en een variant speciaal 

voor dames. De sfeer is deze week zeer bijzonder en maakt deze reis tot een onvergetelijke erva-

ring. 

 

Aangezien Vasa Sport haar naam dankt aan deze historische gebeurtenis, mag deze reis niet ont-

breken in ons aanbod. 

 

Omgeving Mora en Orsa 

Mora en Orsa liggen in het hartje van Zweden in de provincie Dalarna. 

Van oudsher is dit de plek waar de Zweden graag naar toe trekken. De 

natuur is er schitterend, met prachtige bossen en uitgestrekte meren, zo-

als het Siljan meer. Natuur en cultuur gaan hier hand in hand: oude  

schilderachtige houten huisjes gehuld in sneeuw en na-

tuurlijk het symbool van de streek de uit het (goede) hout 

gesneden Dalarna-paardjes.  

 

Maar Mora is bovenal ook een sportieve omgeving. Mora 

en omstreken is hét langlaufcentrum in Zweden en voor 

langlaufers uit de hele wereld is Mora met zijn Vasaloppet een begrip. In 

Mora gaan de loipes vanuit het langlaufstadion, even buiten het stadje, 

alle kanten op. In totaal ligt een loipenet van meer dan 1.000 km. ‘s 
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Langlaufen – de Vasaloppet 

Ga naar de website en boek deze reis 
 
Vragen? Bel ons op 0343 562800 of stuur een e-mail. 

Avonds is een deel van de loipes verlicht. Door het afwisselende landschap van heuvels en vlakke-

re stukken is het een ideaal langlaufgebied voor langlaufers van verschillend niveau.  

 

Orsa ligt aan de noordkant van het Orsa-meer direct aan het uitgebreide loipenet. Het Orsa-meer 

en Sil-janmeer, waar Mora tussenin ligt, bieden schitterende mogelijkheden voor het schaatsen 

midden in het weidse Zweedse berglandschap. Hier worden twee banen van 5 en 25 kilometer 

sneeuwvrij gehouden. 

 

Kortom duursporters, rustzoekers en natuurgenieters zijn hier op hun plek. In de sneeuw, de ber-

gen en op het ijs. 

 

De accommodatie is typisch Zweeds 

Het verblijf is in een zelfverzorgingsaccommodatie op Orsa Camping. Orsa Camping ligt aan de 

noordoever van het Orsameer, direct aan de langlaufloipes en op loopafstand van de schaatsbaan. 

Het centrum van Orsa met een supermarkt en restaurantjes ligt op 1 km afstand.  

 

Je verblijft er in de groepsaccommodatie (Sovstugan) met 4-persoonsslaapkamers. Douche en 

toilet zijn op de gang. Er is een keuken en een gemeenschappelijke huiskamer met tv. Standaard 

wordt er geslapen op een 4-persoonskamer. Tegen meerprijs kan een 4-persoonskamer ook met 3 

personen gebruikt worden. 

Voor wie meer privacy wil zijn er op Orsa Camping ook diverse huisjes te huur. Deze zijn voor 2-6 

personen geschikt. Elk huisje beschikt over een eigen douche/wc en een keukentje. Deelnemers 

die in de huisjes slapen kunnen natuurlijk ook gebruik maken van de gezamenlijke faciliteiten van 

de groepsaccommodatie Sovstugan.. Beddengoed en een handdoek zijn aanwezig. 

 

In Zweden 

De munteenheid in Zweden is de Zweedse Kroon. Bekijk hier de actuele koers. 

In Orsa zijn  pinautomaat en winkels aanwezig, ca 10 minuten wandelen vanaf de accommodatie. 

 

Je dient altijd een geldig identiteitsbewijs of paspoort mee te hebben.   

  

http://www.vasasport.nl/winter/vasaloppet
http://www.vasasport.nl/winter/vasaloppet
mailto:reizen@vasasport.nl
https://www.gwktravelex.nl/omrekenen-valuta
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Langlaufen – de Vasaloppet 

Ga naar de website en boek deze reis 
 
Vragen? Bel ons op 0343 562800 of stuur een e-mail. 

De reis naar Zweden 

Deze reis is op basis van eigen vervoer, per auto of per vliegtuig. Je dient de vliegreis zelf te boe-

ken. 

 

Vliegen en minibus 

De reis begint zondagochtend om 13:00 uur bij de aankomsthal van vliegveld Stockholm Arlanda. 

Dan vertrekt het 9-persoonsbusje naar Orsa Camping (ca. 5 uur rijden). Je dient de vlucht zelf te 

boeken, zodat je op tijd in Stockholm bent.  

Op maandag rijden we in de ochtend terug naar het vliegveld (Stockholm-Arlanda). Je bent rond 

14:00 uur op het vliegveld Arlanda. Je dient hier bij het kiezen van de vlucht rekening mee te hou-

den.  

 

Indien je hulp nodig hebt bij het kiezen of boeken van de vlucht, kun je contact opnemen met Vasa 

Sport. 

 

Auto 

Deelnemers die met eigen vervoer gaan kunnen meteen doorrijden naar Orsa Camping.  
We  gaan er vanuit dat je ter plekke zelf met de auto naar de loipes rijdt. Als er plekken in het 
Vasa-busje over zijn dan kun je natuurlijk meerijden. We gaan niet met onnodig veel auto’s rijden 
Als je met eigen vervoer komt, verwachten wij je op zondagavond vóór 18:30 uur in Orsa. 

 

Er zijn verschillende manieren om naar Orsa te rijden. Wij adviseren om met de auto naar Kiel te 

rijden en daar met de boot over te varen naar Göteborg of Oslo. Het is ook mogelijk om volledig 

met de auto te rijden via de brug bij Kopenhagen. Denk eraan dat de auto berekend is op extreme 

winteromstandigheden (o.a. winterbanden en bescherming tegen soms extreem lage tempera-

turen). 

 

http://www.vasasport.nl/winter/vasaloppet
http://www.vasasport.nl/winter/vasaloppet
mailto:reizen@vasasport.nl

