Skogsresa med Land Skogsbruk till södra Tyskland, 1-5 april 2019
Vi flyger till München och får under fem dagar se och höra om skogsnäringen i södra Tyskland.
Besök i barr- och lövskog, på skogsägareförening, julgransodling, plantskola, sågverk samt en
motorsågsfabrik och en husfabrik. Vi bor 2 nätter i Stuttgart och 2 nätter i den medeltida staden
Rothenburg, skyddad av Unesco. Tidningen Land Skogsbruks representant Mats P Ostelius
medföljer.
(F=frukost, L=lunch, M=middag)
Dag 1, måndag 1 april

Sverige-München-Stuttgart

(-/L/M)

Avresa på morgonen från Arlanda till Tyskland, München Airport. En tysk skogvaktare
möter upp och resan går direkt till ett besök i skog. Vi får en introduktion av det
tyska skogsbruket och hur det dagliga arbetet fungerar med de utmaningar och
möjligheter som finns. Tyskland täcks till 1/3 av skog (11,4 milj ha). Av dessa är 48% i
privat ägo. Därefter går resan till Neckar regionen där vi besöker en familjegård
specialiserad på julgransproduktion. Vi ser odlingen i olika skeenden och får höra
om familjens marknadsföringsstrategi. Transfer till centrala Stuttgart, huvudstaden i
Baden-Württemberg regionen. Incheckning på Hotel Stuttgart Herrenberg. Till middag
får vi njuta typiska schwabiska specialiteter.
Dag 2, tisdag 2 april

Schwarzwald

(F/L/M)

Frukost serveras på hotellet. Dagens utflykt tar oss till Schwarzwald, berömt för sina
täta och gröna skogar. Här besöker vi naturstigen “Lotharpfad”, som ligger i
nationalparken Schwarzwald. En representant visar oss runt och berättar varför
naturskyddsarbetet är viktigt här och om hur det kom sig att stigen kom till. 1999
förstörde en orkan stora skogsområden. Lunch.
Färden går vidare till ett sågverk där ägaren informerar om företagets verksamhet. Vi
ser den moderna maskinparken med ett nytt system för hyvling och torkning.
Transfer tillbaka till Stuttgart. Middag och övernattning.
Dag 3, onsdag 3 april

Motorsågar, Keitel Haus, Rothenburg

(F/L/-)

Efter frukost går resan till världens ledande tillverkare av motorsågar, Stihl.
Företaget grundades för mer än 90 år sedan och tillverkar idag innovativa och moderna
maskiner, främst till skogsindustrin. Vi får en fabriksvisning.
Vi far sedan vidare till Hohenlohe regionen där vi besöker ”Keitel Haus”.
Företaget har specialiserat sig på prefabricerade hus med obearbetat trä och lägger
stor vikt vid effektiva energisystem, yrkesskicklighet och kombinationen av modernism
och tradition med avseende på hållbar användning av trä.
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Transfer till den medeltida staden Rothenburg ob der Tauber. Incheckning på
Hotel Rappen. Välj om du vill uppleva Rothenburg på egen hand under kvällen ELLER
mot tillägg – följ med på gemensam middag och en guidad tur med Nattväktaren
för att uppleva Rothenburgs historia.
Dag 4, torsdag 4 april

Jakt och ädellövskog

(F/L/M)

Vi börjar dagen med frukost före vi möter upp med en lokal skogsägarorganisation
för att höra hur man arbetar för skogsägarna. Resan går sedan till Langenburg där vi äter
lunch på en herrgård med utsikt över Jagstdalen. Gården driver växtodling, har en
biogasanläggning och 29 ha skog som används för jakt. Verksamheten presenteras
under lunchen. Dagen avslutas med besök i en ädellövskog med ett klättringsområde där vi får höra om skogen och hur den används av sina olika intressenter.
Återresa till Rothenburg. Avskedsmiddag.
Dag 5, fredag 5 april

Plantskola

(F/L/-)

Efter frukost besöker vi en stor plantskola i det frankiska sjöområdet som producerar
skogsplantor. Vi får ta del av hela produktionsprocessen: sådd - odling - röjning sortering - leverans. Lunch.
Transfer till flygplatsen och flyg åter till Arlanda.
Pris per person i delat dubbelrum SEK 13 490
Enkelrumstillägg
SEK 1 150
Tillägg för Rothenburgskväll 3 april SEK 300
Paketresemoms 2,67% tillkommer på priserna
I priset ingår:
Flyg T/R Arlanda*-München, 4 övernattningar på minst 3* hotell inkl. frukost, buss, chaufför
samt svensktalande guide under hela resan, medföljande representant från Land Skogsbruk, 5
luncher, 3 middagar, studiebesök och entréer enligt programmet, resefolder med info om
resmålet och praktisk reseinformation
* Önskar du flyga från annan ort mot ev. pristillägg så kontakta oss!
Följande ingår inte i priset:
Dryck till måltider, dricks till busschaufför och guide, reseförsäkringar, avbeställningsskydd,
personliga utgifter

Bokningsvillkor
Anmälningsavgift SEK 1 500 betalas in vid bokningstillfället, denna återbetalas ej. Bekräftelse
med faktura erhålles via e-post. Slutbetalning av resan görs senast den 15 januari. Min. 20
personer. Vi förbehåller oss rätten att ställa in alt. justera priset vid färre än 20 personer.
Begränsat antal platser. Vi reserverar oss för prisförändringar vid förändringar i valutakurs m.m.
Priset är beräknat med valutakurs 1 dec-18 och kan ändras till och med slutbetalningsdagen.
Vid avbokning efter den 15 januari
16 januari – 15 februari debiteras SEK 5 000 per person
Efter 16 februari debiteras full kostnad
Boka avbeställningsskydd och reseförsäkring
Det är viktigt att avbeställningsskydd meddelas vid bokning och betalas i samband med
anmälningsavgiften. Vi har samarbetsavtal med ERV som är branschledande på reseförsäkringar.
Passande försäkring beställs enkelt genom vår hemsida www.nnresor.se, bra att veta. Kostnaden
för avbeställningsskydd är 6% av resans kostnad.

Resenär som har tecknat reseförsäkring kan begära återbetalning av avbokad resa genom
försäkringsbolaget enligt försäkringens gällande regler.
Resegarantier
N&N resor har fullständiga resegarantier enligt Resegarantilagen genom vårt bolagsnamn
Discover Sweden Tours. Observera att vår resegaranti endast gäller för de tjänster som är bokade
genom oss.
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