
Reis naar Letland 

De reiscommissie stelt hierbij aan adspirant deelnemers een reis naar Letland voor en we willen hiermee graag 

de serieuze interesse peilen. Graag vernemen wij of u geïnteresseerd bent in deelname aan de hieronder 

beschreven reis uiterlijk 15 september 2017. Wanneer zich op dat moment minder dan 22 aspirant-deelnemers 

hebben gemeld, dan zal deze reis NIET worden georganiseerd. 

Een reis naar Letland is verder dan de eerdere reizen van Natuurbeschermingsvereniging “IJhorst-Staphorst 

e.o.”. In de reünie van onze reis naar Tsjechië werd voorgesteld om deze reis te verlengen met 2 dagen. 

Voorstel is nu om 2 dagen eerder dan de oorspronkelijk geplande datum te vertrekken.  

 

Vertrekdatum wordt dan: woensdag 2 mei 2018. 

Terug op: zaterdag 12 mei 2018. 

 

Vertrek uit IJhorst/Staphorst met de bus naar Kiel, waar we, met de bus, inschepen. Er worden 2-

persoonshutten gereserveerd, waarbij misschien alleen hutten met stapelbedden aanwezig zijn en dus 1 

persoon bovenin moet slapen. 

Vertrek met de veerboot naar Litouwen (Klaipeda) om 20.00 uur (inchecken 17.00 uur). Aankomst in Klaipeda 

op donderdag 3 mei om 16.30 uur (onder voorbehoud van wijziging vaarregeling). 

Daarna rijden we met onze bus naar een hotel in Letland. Dit hotel zal in of nabij Nationaal Park Gauja liggen 

(Sigulda, Ligatne of omgeving). Aankomst in het hotel ± 23.00 uur. 

 

Mogelijke excursies in Letland, misschien ook Estland: 

kolonie Scharrelaars   

Riga, hoofdstad van Letland  

Bij voldoende interesse: bezoek aan openluchtmuseum nabij Riga 

Waarschijnlijk meerdere wandelingen in Nationaal Park Gauja (www.entergauja.com)  

Geheime ondergrondse Sovjet bunker in Ligatne (www.visitligatne.lv) en dorpje Ligatne. 

Wandelen in Nationaal Park Kemeri  (http://www.latvia.travel/en/sight/kemeri-national-park)  

Skanakalna Nature reserve (natuurpark) 

Nigula nature reserve in Estland (natuurpark) 

Kasteel Cesis 

 

Er is een grote vogelrijkdom en volop voorjaarsflora in deze tijd in Letland. 

Misschien zien we elanden, wilde zwijnen, bevers. 

 

Op vrijdag 11 mei vertrek uit hotel. Wanneer het haalbaar is, dan brengen we onderweg een bezoek aan paleis 

Rundale (belangrijkste barokke paleis van Letland): www.rundale.net. We moeten om 18.00 uur in Klaipeda zijn 

om in te checken voor de veerboot.  

Vertrek vanuit Klaipeda om 21.00 uur. 

Aankomst Kiel zaterdag 12 mei om 16.00 uur. Mogelijk afscheidsdiner onderweg. Aankomst Staphorst  

± 23.00 uur. 

 

De kosten voor deze reis worden ingeschat op waarschijnlijk ruim € 1.000 per persoon voor 11 dagen, bij een 

minimale deelname van 22 personen. Dit is inclusief de overtocht met de veerboot, gids, hotel inclusief 

maaltijden, entrees, fooien. Exclusief drankjes, maaltijden op de veerboot (tegen billijke prijzen).   

 

Voor deze reis is een redelijke conditie vereist. Dit betekent dat iedere deelnemer minimaal een half uur 

aaneengesloten met een gemiddelde wandelsnelheid van 3 à 4 km/uur moet kunnen lopen. Deelname ter 

beoordeling aan de reiscommissie. 

http://www.entergauja.com/
http://www.visitligatne.lv/
http://www.latvia.travel/en/sight/kemeri-national-park

