
Aan alle geïnteresseerden in de reis naar Letland  

 

Eindelijk kunnen we weer informatie geven over de mogelijke reis naar Letland. Het goede 

nieuws is, dat zich voldoende belangstellenden hebben aangemeld voor deze reis om verder te 

gaan met de organisatie hiervan. Bij het nader inwinnen van informatie werd echter duidelijk, 

dat de genoemde prijs van ruim € 1.000 voor 11 dagen wat ruimer moet worden genomen, dan 

gehoopt. Bij 22 deelnemers komt de prijs per persoon, zoals het zich nu laat aanzien, op  

€ 1.200 uit. Wanneer er voldoende deelnemers zijn, dan kan deze reis doorgang vinden. Heeft u 

belangstelling, dan kunt u dit melden via e-mail: natuurreizen@nbvijs.nl    

 

De planning van de reis is ook enigszins gewijzigd. 

 

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). 

Eerste overnachting in Klaipeda of omgeving. Vrijdag 4 mei brengen we een bezoek aan 

Kruisberg Siauliai in het noorden van Litouwen. Op de heuvel staan naar schatting 50.000 kruisen 

en de heuvel werd een symbool van verzet. Het is een bijzondere ervaring hier te lopen.  

 
 

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

Gauja liggen (Sigulda, Ligatne, valmiera of omgeving). Aankomst in het hotel in de loop van de 

middag.  

Zaterdag 5 mei tot en met donderdag 10 mei zullen we meerdere van onderstaande activiteiten 

ondernemen, of zullen nog andere activiteiten plaatsvinden:   

- Bezoek aan Riga met een gids, de bijzonder gezellige hoofdstad van Letland 

  



- Bij voldoende interesse: bezoek aan openluchtmuseum nabij Riga 

- Bezoek aan kolonie Scharrelaars   

 
- Wandelen in Nationaal Park Gauja (www.entergauja.com)  

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

- Bezoek aan Nationaal Park Kemeri  (http://www.latvia.travel/en/sight/kemeri-national-

park)  

- Wandelen in Skanakalna Nature reserve (natuurpark) 

-  
- Nigula nature reserve in Estland (natuurpark) 

  
 

- Bezoek aan Kasteel Cesis 

 

 

Verder is er een grote soortenrijkdom aan vogels in Letland: 

http://www.world-birds.com/vogels/a/letland:  

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. Wijzigingen voorbehouden. 
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