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PRELIMINÄRT PROGRAM

FÖLJ MED OSS PÅ SKOGSRESA TILL

ÖSTERRIKE
24-28/9 2018 åker vi till Österrike på en fantastisk resa genom
ett vackert landskap med flera intressanta stopp efter vägen.
Priset för resan är 13.900 kr/person och är naturligtvis avdragsgill som studieresa. I priset ingår
flygresa till Wien tur och retur, 4 övernattningar, del i dubbelrum inkl helpension, bussresa enligt
program, engelsktalande guide (vi tolkar självklart till svenska om och där det behövs), inträden
till samtliga gårdsbesök och sevärdheter enligt program. Resa till och från Arlanda ingår ej.
Tillkommer gör all dryck, och väljer du enkelrum kostar det 1.500 kr extra.
Välkommen att boka din resa tillsammans med oss
Boka din plats senast 29 juni 2018 genom att kontakta din lokala virkesköpare,
kontaktuppgifter finns på baksidan.
Din anmälan är bindande, vi har 30 platser och först till kvarn gäller.

Dag 1

Flyg från Arlanda kl 9:45 till Wien. Bussresa till Niederösterreich, region Wachau – ett Unescoskyddat område sedan
2000. Skogsvandring på slottsegendom och info om viltvård,
jakt och fiske. Vi bor på hotell i Krems i Wachaudalen.

Dag 2

Efter frukost checkar vi ut och åker söderut mot Steiermark
till den lilla pilgrimsstaden Mariazell. Besök vid ett mindre
sågverk specialiserat att såga stora träd, och till en snickare.

Dag 3

Frukost och utcheckning för besök av skogsskörd i bergsområde med linbana. Lunch och möte med lokal representant för
Skogsägarorganisationen Waldverband. Besök på gård med
egen osttillverkning och till ett destilleri. Övernattning i Graz.

Dag 4

Efter frukost åker vi mot Wien igen. Besök på chokladfabrik
Zotter, sedan lunch och en stadstur i Wien. Incheckning
på hotell och tid på egen hand i denna fantastiskt vackra
huvudstad. Middag serveras på ett bryggeri.

Dag 5

Frukost, utcheckning, hemresa. Ankomst till Arlanda kl 17:30.
Programmet kan komma att ändras på grund av omständigheter som vi ej råder över.

AB Karl Hedin Sågverk
Distrikt Väst: Box 24, Lastgatan 4, KRYLBO
Distrikt Öst: Vallvägen 6B, UPPSALA
Tel 010-121 90 00
www.abkarlhedin.se

Vallvägen 6B, 756 51 UPPSALA

Anmäl dig genom att ringa vår växel
på tel 010-121 90 00 eller kontakta din
lokala virkesköpare.
Samtliga kontaktuppgifter hittar du på
www.abkarlhedin.se/ravara

AB Karl Hedin arbetar för ett långsiktigt samarbete med dig
som skogsägare och erbjuder hjälp med markberedning,
plantering, plantor, röjning, gallring, gödsling, föryngringsavverkning m m. Vi utvecklar ständigt våra tjänster som hör
skogsbrukandet till, allt för att du som skogsägare ska få en
trygg och god värdeutveckling på din skogsfastighet.
följ oss på Instagram och Facebook #abkhravara

