
Måndag 23 september – Fredag 27 september
Häng med Mellanskog till Tyskland och München där vi får en  
inblick i tyskt skogsbruk, förvaltning av Nationalparker, Jaktslott,  
Sågverksindustri, Plantproduktion och dryckeskultur m.m.

Program
Dag 1. Måndag 23 september. Ankomst – Bryggeri – Regensburg        

09.05 Avresa från Arlanda till München med Lufthansa där svensktalande guide möter upp.
 Bryggeribesök.
Möte med en representant från en Bayersk skogsorganisation, presentation kring Tysklands skogsbruk.
Kort besök på Wallhalla. Denna neo-klassiska byggnad i form av ett tempel är en av de främsta tyska 
nationalmonumenten från 1800-talet och uppfördes av Ludwig I av Bayern.

Dag 2. Tisdag 24 september. Nationalpark – Passau

Besök på en familjeägd “Wildberghof”. Vi besöker skogen där man också etablerat egna jaktmarker. 
Transfer till hjärtat av nationalparken “Bayerischer Wald”. Därefter har vi möjlighet att fascineras över 
nationalparken från en helt annan synvinkel, nämligen via “treetop path”.

Dag 3. Onsdag 25 september. Sågverk – Passau 

Vi börjar dagen med besök på en familjeägd gård på ett gods nära Passau. Gården har varit i familjens 
ägo i mer än 500 år. Förutom ridanläggning så har man även ett sågverk samt egna jaktmarker. 
Besök på ett traditionellt destilleri där vi får höra om den tyska dryckeskulturen och såklart provsmaka 
produkterna. Resan går åter till Passau för en historisk sightseeing. Vi får se de viktigaste turistmålen 
och får även tid på egen hand för egna aktiviteter/shopping.

Dag 4. Torsdag 26 september. München – Oktoberfest – Landshut

“Oktoberfest”. Varje år lockas nästan 6 biljoner (!) människor till München tack vare orden  
“O zapft is”. Gärna klär man sig också i typiska “Dirndl” och ”Lederhose”.  Det finns 14 tält där ölet 
 skummar och Bayerska traditioner gör sig påminda. Framåt kvällen reser vi mot Landshut. 

Dag 5. Fredag 27 september. Plantskola – Avresa  

På väg tillbaka till München besöker vi en plantskola. Vi får en inblick i hela produktionen,  
från sådd till leverans. Transfer till flygplatsen och avresa mot Sverige. 
15.30 Avresa från München 17.40 Ankomst till Stockholm Arlanda

Kostnad för detta beräknas till 14 365 sek/pers. Enkelrumstillägg  1 694 sek. Priserna är inkl. moms.

Följande ingår i priset:
• Flyg Arlanda – Munchen t.o.r
• Buss och chaufför under hela resan.
• Svensktalande reseledare under hela resan.
• 4 övernattningar på minst 3-stjärnigt hotell inkl. frukost.
• 4 luncher.
• 3 middagar på hotell eller restaurang
• Besök på Oktoberfest inkl. reserverat bord, lunch och 1 öl.
• Studiebesök och entré till Walhalla samt treetop path,  
 med reservation för ändringar.
• Organisationskostnader. 
• Resefolder med information om resmålet och praktisk 
 reseinformation till samtliga deltagare.

Skoglig studieresa till  
Tyskland med Oktoberfest, 2019

Anmälan senast 15 juni  
via www.mellanskog.se/evenemang eller  
ring Mellanskogs växel 010-482 80 00. 
 
Frågor: Lennart Ekström, 070-340 18 25.


