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Republiken Serbien  
- kort vårresa till ”okänd” europé 

 23 - 28 april 2019 
Reseledare Ingvar Björk & Jan Hedberg 
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Hur ser skog, skogsbruk, 
träanvändning ut i en av våra yngre 

europeiska stater?  
! Följ med oss på en kortresa, vårresa till republiken Serbien, en stat på
Balkanhalvön som gränsar till Kroatien, Montenegro och Bosnien
Hercegovina, Ungern, Makedonien samt Rumänien och Bulgarien. Gränsen
mot Albanien i söder är omtvistad.
Serbien blev självständigt 2006 och är ca 17 % av Sveriges yta med ca 7
miljoner invånare. Hur ser skog, skogsbruk, träanvändning ut i en av våra
yngre europeiska stater i medelhavsregionen? En resa till ett land som för
många av oss är ett oskrivet kort och som vi har lite kunskap om gällande
historik och skogsbruk. Vi besöker statsskog, skogsförvaltning, statligt
skogsföretag, besöker kloster med jord- och skogsbruk, vingård,
familjeskogsbruk, skogsodling, träindustri mm.

Dag 1. Tisdag 23 april, Sverige - Belgrad 
Vi samlas på Arlanda i Terminal 5 kl 18.00 för direktflyg från Arlanda 20.25 till 
Belgrad med ankomst 23.00. OBS. Avresetiderna är lokal tid. Serbien är 1 timme 
före oss. Busstransfer till hotellet med svensktalande guide. Lätt buffélunch på 
hotellet, både kall och varm mat. Incheckning på hotellrum. På eftermiddagen 
föredrag på engelska (översättning till svenska) av skogsmästare från serbiska 
skogsmyndigheten på hotellets konferensrum Bohemia inklusive kaffe. Middag på 
egen hand, guide kan ge förslag på olika restauranger. 

Dag 2. Onsdag 24 april  -!!Belgrad 
Frukost på hotellet. Buss från hotellet på en liten stadsrundtur innan besök/ 
presentation och promenad i Kosutnjakskogen med 2 representanter från Belgrads 
stadsskogsförvaltning. Eventuellt besök på en plantskola eller handels-/fackskola 
inom träindustri innan lunchen. 
Lunch med köttgryta i skål gjord 
av bröd (specialitet) och 
gammaldags kaka med nötter. 
Delar av em fri. På kvällen 
busstransfer till spännande 3-
rätters buffémiddag på 
lokalrestaurang. F/L/M 
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Dag 3. Torsdag 25 april - Sumadijaområdet  (5-10 mil syd) 
Frukost på hotellet. Busstransfer till skogsodlingsförsök Paulownia, ca 10 mil söderut. 
Presentation och besök på ett litet plantage i närheten. Lunch på lokalrestaurang - 
kalvsoppa, bröd och sallad. 
På eftermiddagen besök på en bondgård med djur. Ev. besök på Avalaberget med TV-
tornet, om vi hinner. Åter till Belgrad och vårt hotell, middag på egen hand. F/L 

Dag 4. Fredag 26 april - Vojvodina provinsen (9 mil norr) 
Efter frukost på hotellet far vi till Vojvodina-provinsen, ca 8-9 mil norrut. Vi planerar 
för ett besök på ett ortodoxt kloster med jordbruk. 
Tapaslunch med strudelkaka hos berömda vin- och biodlare i den lilla staden Sremski 
Karlovci, vid foten på Fruska Goraberget. Besök på honungs- och vinmuseum samt 
vinprovning i vinkällare. På eftermiddagen besök i nationalparken Fruska Goraberget 
där vi tar del av en utställning om flora, fauna och geologi på deras besökscenter. 
Promenad igenom en del av nationalparken med deras representant. 
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Möte med skogsägarföreningen från byn Beocin. Fru Sonja ser mycket fram emot vårt 
besök och kan berätta om sin dotter som fick universitetsdiplom i höstas med tema om 
skogsägarförening. Gemensam lite enklare middag på landsbygden. Tillbaka i Belgrad 
på kvällen. F/L/M 

Dag 5. Lördag 27 april - Trakterna runt Belgrad 
Efter frukost på hotellet busstransfer med besök på någon industri i närheten av 
Belgrad. Lunch på lokal restaurang  med pren “kajmak“ serbisk variant av färskost 
(finns nästan bara på Balkan). Åter till Belgrad med buss och delar av em fri.  
Avskedsmiddag på den stämningsfulla Skadarlija gatan med traditionell mat och 
levande musik (15 min promenad från hotellet). F/L/M 

Dag 6. Söndag 28 april - Utcheckning Belgrad - Sverige 
Idag är det påsksöndag i Serbien. Frukost på hotellet och fri dag fram till vi åker till 
flygplatsen ca 14-tiden. Direktflyg 17.00 till Arlanda med ankomst 18.40. OBS. 
Avresetiderna är lokal tid. Serbien är 1 timme före oss. 
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Pris per person: 11.500:-  vid 35 betalande (min 25 pers):

Enkelrumstillägg: 1.800kr

Reservation för ändringar i pris beroende på antal resenärer och valutakurser.!!
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* Flyg tor med Air Serbia/JU från Arlanda.
* Buss och transporter enligt program.
* Övernattning i 2-bäddsrum.
* Utflykter och inträden enligt programmet.
* Guidning av två svensktalande guider.
* Översättning/summering vid besök.
* Frukost/lunch/middag enligt programmet (F/L/M).
* Viss dryck vid måltider som ingår.
* Arvode till våra arrangörer och ”fixare”, guider mm.
* Kompendium.
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• Personliga ”extras”.
• Kostnad för enkelrum tillkommer.
• Dricks till guider och chaufförer, prel. ca 150 sek/person i lokal valuta.
• Extra ”fika”, tillägg till hotellfrukost.

Resan genomförs i samarbete med Kräbäck Skogsekonomi och lokal agent. 
Anmälan görs på Skogsresors anmälningsblankett som du finner på 
www.skogsresor.se eller ring till Jan 070-671 72 22 så skickar vi en blankett.  
Fullständig anmälan gäller när du skickat in anmälningsblankett, bifogat kopia 
på passet samt betalt in anmälningsavgiften på 2500 kr/pers.  
Nep
Res

Frågor och detaljer; 

Ingvar Björk, Kräbäck Skogsekonomi, 070-642 79 09

Jan Hedberg, 070-671 72 22, jan@skogsresor.se, www.skogsresor.se 

Reservation för ändringar i program enl allmänna resevillkor. 
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