2017

Programförslag skogsresa till Rumänien
(F=frukost, L=lunch, M=middag)
Dag 1

Sverige-Brasov

(-/-/M)

Flyg från Sverige till Bukarest. Guide och buss möter upp och vi reser genom den
vackra Prahova dalen mot Brasov.
Vi börjar resan med besök på vinkällare vid floden Rhen där det produceras
mousserande vin med champagne metoden. Det blir besök i vinkällarna, med
smak provning av 3 olika sorters mousserande vin och en avslutande middag.
Resan går sedan vidare till Brasov för inkvartering på hotell. Övernattning.
Dag 2

Brasov

(F/L/M)

Frukost serveras på hotellet.
Besök i en försöksskog med en volym på 700-1200 kubikmeter, en typisk medelstor
provyta. Möte och diskussioner med administrativa medlemmar.
Picknicklunch serveras ute i skogen.
Efter lunch blir det besök i fabriken på ett träförädlingsföretag samt studiebesök i ett
område med privatägd skog, tid för diskussion
Middag i Brasov och övernattning på samma hotell.
Dag 3

Brasov

(F/L/M)

Frukost serveras på hotellet,
Dagen börjar med ett besök i närheten av Brasov. Vi ser pågående arbete i skogen
och pratar med entreprenören som utför arbetet.
Vi träffar sedan en representant från den nationella skogsorganisationen för att
höra om rumänsk skogsindustri.
Lunch.
På eftermiddagen får vi höra om jakt och viltvård i Rumänien.
Åter till Brasov. Middag serveras på restaurang, övernattning.
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Dag 4

Brasov-Bukarest

(F/L/M)

Frukost serveras på hotellet, utcheckning.
Transfer till byn Bran där vi besöker Draculas Slott och sedan fortsätter mot
Bukarest.
Studiebesök på en före detta statsägd gård, idag med privat ägare. Gården har
ungefär 500 kor vi ser produktionen och hör ägarna berätta om lantbruk allmänt i
Rumänien; politik, medlemskap i EU, marknad m.m.
Lunch serveras på gården och vi besöker också den tillhörande besöksgården som
utformats för att lära barn om lantlivet.
Transfer till centrala Bukarest och incheckning på hotell.
Middag serveras på en populär restaurang.
Övernattning.
Dag 5

Bukarest-Sverige

(F/-/-)

Frukost serveras på hotellet. Utcheckning.
Stadsrundtur i Bukarest med besök på People’s House, den näst största byggnaden i
världen efter Pentagon och bevis på förre diktatorn Ceausescus styre.
Lunch serveras på en lokal restaurang och sedan transfer till flygplatsen.
Hemresa.
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