
Madeira outdoor-vecka Systrar i bergen  

Du kan följa med på denna resa oberoende av tidigare nivå eller erfarenhet. Det här är resan 
för dig som vill upptäcka, vara aktiv under din semester och komma i kontakt med naturen på 
Madeira. Alla planerade guidade turer och träningspass leds av guide och instruktör från 
Systrar i bergen.  
 
Nivå på kondition är att du ska orka gå 10-12 km i lugnt tempo utan paus.  
 
Tips på utrustning och packning skickas till din mail efter bekräftad bokning.  
  
Systrar i bergen AB är en outdoorbyrå som grundades mars 2015 i Italienska alperna. Johanna 

Nygård, grundare och guide i outdoorbyrån, sökte länge efter resor och aktiviteter i bergen 

och naturen där hon kunde möta likasinnade utifrån upplevelse framför prestation. Med en 

bakgrund inom kommunikation och marknadsföring startade hon Systrar i bergen för dig som 

vill upptäcka bergen och premiera kvinnliga guider. 

 

 "Systrar i bergen grundades i italienska alperna, Monte Rosa, som betyder ”De rosa bergen”. 
Rosa är i kommunikation symbolik för omsorg, medkänsla och kärlek. Genom vår filosofi om 
ett systerskap i bergen vill vi lyfta dessa mjuka värden tillsammans med vår kunskap och 
passion för att visa nya äventyr och upplevelser i berg och natur. "  
  

 Johanna, VD och grundare av Systrar i bergen AB   

  

  

Systrar i bergen är idag ett team av guider och instruktörer som du träffar under resor och 

kurser. Med oss kan du upptäcka bergen oberoende av din nivå eller tidigare erfarenhet. 

Tillsammans har vi kul! 

 

  



Program 17-24 mars 2020  

 
 

Tisdag 17 mars  

Avresa och ankomst Madeira  

 

08.55-13.25  Arlanda Stockholm-Funcal  

08.45-12.55  Landvetter Göteborg-Funcal  

Välkomstmöte och inspirationsföreläsning  

 

◼ Föreläsning om inspiration och mod att våga: ”Våga drömma stort”  

- Johanna Nygård, grundare av Systrar i bergen 

 

Onsdag 18 mars 

07.30-08.00  Vakna med en lugn yoga 30 minuter  

08.00-10.00  Frukost  

10.00   Vandra och upptäck Madeira 

- guidad vandringstur. Mer info om vandringsturen skickas i ett program inför din resa.  

 

Torsdag 19 mars 

07.30-10.00  Frukost 

10.00-10.45  Träningspass outdoor 45 minuter  

• Välkommen till ett träningspass utomhus där du får träna din kondition och styrka för hela 

kroppen. Målsättningen är att ge dig själv ett träningspass som stärker din kropp håller 

den i balans för aktiva dagar i berg och natur. Vi startar med uppvärmning och 

springer tillsammans i lugnt tempo. Därefter kommer vi att göra 6-9 olika övningar 3x 

minut. Några av övningarna gör vi i par.  

Alla kan delta oberoende av nivå.  

 

Ledig eftermiddag 

 

20.30-21.00   Mjuk kvällsyoga och avslappning 30 min  

 

Fredag 20 mars  

07.30-10.00  Frukost  

 

Ledig aktivitetsdag  

 

Tillägg:  

- Prova på-klättring med instruktör. Ingen tidigare erfarenhet krävs. Max antal platser 4 st.  



 

Lördag 21 mars  

07.30-09.30  Frukost  

09.30-  Vandra och upptäck Madeira  

- guidad vandringstur. Mer info om vandringsturen skickas i ett program inför din resa. 

 

Söndag 22 mars  

07.30-09.00  Frukost 

 

Ledig aktivitetsdag  

 

Tillägg:  

- Prova på-klättring med instruktör. Ingen tidigare erfarenhet krävs. Max antal platser 4 st.  

 

Måndag 23 mars  

07.30-10.00  Frukost  

08.00-08.40  Mindfulness-run outdoor 35-40 minuter  

• Väck kroppen med en tyst joggintur. Vi springer tillsammans i lugnt tempo och delar 

upplevelsen genom att stanna i tystnad. Vad händer inom dig och vad upptäcker du 

under morgonen? Efter avslutad joggintur samlas vi i trädgården och var och en delar 

med sig av en reflektion från morgonen, håller en s k sharing.  

07.30-10.00  Frukost  

 

18.00-18.45  Träningspass outdoor 45 minuter  

• Välkommen till ett träningspass utomhus där du får träna din kondition och styrka för hela 

kroppen. Målsättningen är att ge dig själv ett träningspass som stärker din kropp håller 

den i balans för aktiva dagar i berg och natur. Vi startar med uppvärmning och 

springer tillsammans i lugnt tempo. Därefter kommer vi att göra 6-9 olika övningar 

3x1 minut. Några av övningarna gör vi i par.  

Alla kan delta oberoende av nivå.  

 

Tisdag 24 mars  

07.30-08.15  Vakna med lugn yoga och avsluta med en gemensam sharing - 45 

minuter  

07.30-10.00  Frukost  

 

Avresa  

14.25-20.55  Funcal- Arlanda Stockholm 

13.55-19.55  Funcal- Landvetter Göteborg 

 


