Motala 16/4 2019

Följ med Skogsägare från Växjö SBO till Lettland 2/10-6/10 2019!
Bussresa via färja Nynäshamn till Ventspils och hem via
Riga till Stockholm. Studiebesök i Lettland på Södras
skogsfastigheter. Vi får träffa Lars-George Hedlund, VD för
Södras skogsinnehav i Lettland, som tar han dom om oss i
två dagar. Se bifogad karta, som finns som bifogad PP.
Onsdagen den 2/10
15.30
Påstigning Buss vid Linköping Fjärrbussterminalen
16.15
Påstigning Buss vid Bussterminalen Norrköping
Kl.19.00

Middag på restarurang Kroken i Nynäshamn
Se https://restaurangkroken.se/. Som var och en betalar!
Kl.21.00
Avresa Färja Nynäshamn till Ventspills
Övernattning på färjan i dubbelhytt!
Torsdagen den 3/10
Frukost på färjan kl.05.00
Och Kl.06.00Ankomst Ventspills Hamn
Vi åker med vår egen buss 30 km rakt söderut längs kusten ner till kustbyn Pavilosta, där har Södra
ganska mycket nyinköpt skog. Asfaltsvägen går några 100 m från kusten hela vägen.
Vi kommer att ta en 30 minuters promenad på strandkanten av
typ ”Backa Fall”! De flesta letter som flydde till Sverige 1945,
åkte ut från dessa trakter med olika fiskebåtar och ev. kan någon
berätta om det! Kl.08.30 är vi framme vid första skogliga
besöket. Vår skogvaktare Janis Veldre möter upp och visar och
berättar! Kl.09.30 får vi kaffe på ett närbeläget kafé vid orten
Alsunge. Borgmästare och tillika skogsägare Gregorijs Rozentals
kommer att
möta oss och berätta om hur det är att vara
skogsägare i Lettland, Vi kommer kanske
också att besöka hans egen fastighet!
Kl.12.00 kommer vi fram till staden
Kuldiga, Här har Södra ett eget lokalt
kontor, som vi besöker, där de lokala
skogvaktarna utgår ifrån. 30 % av Södras
skogsinnehav sköts härifrån.
Kuldiga ingår i Unescos världsarv, för sin
gamla fina träbebyggelse, sin långa tegelbro
och Europas bredaste vattenfall. Vi kommer
också äta lunch här. Kuldig har även björk plywodds fabrik och det finns många fina jordbruk
runtom.
Kl.15.00 styr vi bussen mot Riga, dit det är ca. 150 km. Längs vägen besöker vi en pågående
avverkning, eller något annat intressant.
Framåt kvällen checkar vi in på BIRINI CASTLE HOTEL
Se https://www.birinupils.lv/en/ och gemensam middag!
Fredagen den 4/10
Efter frukost på slottet kl.07.30.

Åker vi till en av Södras skogsfastigheter vid Sigulda och mellan kl.09.00-10,30 besöker vi skog i
detta område, tillsammans med lettiska skogvaktare.
Kl.11.15 besök i Skulte, Södras virkes export hamn och där får vi
smörgås med kaffe
Kl.14.00 är vi framme i Riga
och vi får vara med på en
stadsrundtur med guide.
På kvällen incheckning på Radisson Blu Hotell Latviai
och gemesam middag. Se https://www. en/latvijahotel-riga
För de som vill kan gå på Latvian National Opera i Riga på kvällen!

Lördagen den 5/10
Frukost på hotellet och var och en utforskar på egen hand
denna fantastiska stad Riga

Kl.16.30 samling i Riga terminalen!
Kl.17.30

Avresa Färja från Riga till Stockholm
Övernattning på färjan i dubbelhytt och smörgårdsbord på färjan!

Söndagen den 6/10
Frukost på färjan från kl.07.00 under infarten i Stockholms vackra skärgård!
Kl.10.30
Ankomst Stockholm

Pris: 2-bädds rum 5 200:-/person i dubbelrum,vid minst 30 st deltagare.

Tillägg Enkel 2 000:-/person
I priset ingår: Bussresa i 5 dagar. Övernattning två nätter på färja mellan Lettland och
Nynäshamn/Stockholm. En natt på BIRINI CASTLE HOTEl och en natt på Hotell i Riga, Två st.
Kaffe, En st. Lunch och Tre Middagar och alla studiebesök!
Anmälan genom att betala in 2 000 kr/person så fort som möjligt, för att säkert veta att Ni
kommer med, ”Först till kvarn får först mala”, På BG-nr 5344-6621 eller Bankkonto Swedbank
8480-6 903 42 703-1, skriv ”Lettland och Mob Nr”
Slutbetalning den 1 september.
Då kommer jag göra en namnlista, med födelsedatum.

Med hopp om en trevlig resa!
Lars-Gunnar Samuelsson 070-56 75 190
lars-gunnar@lgtemaresor.se

