
PACKRAFT EXPEDITIE MECKLENBURGISCHE SEENPLATTE 

445euro  18, 19, 20, 21mei 2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Welkom in het land van 1000 Meren! Deze behoren tot UNESCO Natuur Werelderfgoed. Het 

merengebied van Mecklenburg is een vlakte met bossen en uitgestrekte meren en een van de meest 

ongerepte en woeste streken van Duitsland. Dit landschap is ontstaan tijdens de laatste ijstijd. 

Deze 4-daagse expeditie starten we vanuit een camping aan de oostelijke oever van het Müritz meer. 

We exploreren het Nationaal Park van Müritz via de rivier Havel, die de rode draad vormt tussen 

verschillende idylische meren. 

PROGRAMMA: 

18 mei:  Vertrek vanuit de camping via 

Käflingsberger Turm, waar we een mooi 

uitzicht hebben op ons speelterrein van 

de komende dagen. Na een hike van 16k 

maken we onze packrafts klaar om het 

water op te gaan aan de Pagelsee. We 

peddelen 7k via meertjes waarop geen 

gemotoriseerde vaart toegelaten is, 

afgewisseld met riviertjes, kanaaltjes. 

Camperen doen we aan de Jamelsee . 

 

19 mei: Na een wandeling van 13k door het 

Nationaal Park springen we weer in de 

packrafts om 10k te genieten van de 

idyllische waterpartijen, waar we 

eventueel ook een hengel kunnen 

uitwerpen om een vis te vangen.  We 

passeren het stadje Wesenberg en 

nemen daarna een kleine zijarm van de 

Havel om op de Plätlinsee uit te komen. 

Overnachting op een camping aan de 

Heege See. 



 

20 mei:  Op deze dag maken we kortere hikes, 

afgewisseld met peddelstukken, om uiteindelijk op 

onze laatste camping of schuilhut te arriveren. We 

passeren oa Gobenowsee, Rätzsee om uiteindelijk bij 

de Fehrlingsee. Hike 8k, Packraft 10k. 

 

 

 

 

21 mei:  We eindigen deze laatste dag op via de prachtige meren bij Mirow en Granzow. Om 

dan uiteindelijk de laatste hike naar de parking te maken en onze terugreis aan te 

vangen. Packraften 12k Hike 5k. 

Logistiek Concreet: 

We rijden via carpooling formule richting startpunt. De 17de (namiddag) is het geprefereerde vertrekmoment 

zodat we de 18de ’s morgens kunnen aanvangen aan de trip. Terugkeren is de 21ste na aankomst, als je dan 

doorrijdt kom je middernacht thuis, maar een overnachting onderweg kan ook. 

Kosten & Inschrijven: 

We nemen minimum 6 en maximaal 11 deelnemers mee.  

In de prijs inbegrepen:  

- Begeleiding door een expert packraft-en outdoor gids, 

- Packraftmateriaal (trekking-packraft, peddel, zwemvest, spatzeil, …),  

- alle overnachtingen,  

- Adventure/Trekking Foodpack. (Al je nodige voeding voor onderweg) 

Inschrijven doe je via onderstaande link met deadline op 1mei 2023. First Come First Serve! Je inschrijving is 

pas definitief na volstorten van het bedrag. Hiervoor ontvang je na je inschrijving een persoonlijke mail van 

Outdoor Animation. 

https://forms.gle/WtxurZb5t9cufmie6 

Prijs: 445euro per persoon. Korting van 50euro bij gebruik eigen packraftmateriaal. 


