
Le t l and
Midzomer aan de Oostzee

Ontdek in een 8 of 12 daagse natuur- en 
cultuurreis de mooiste gebieden

REISINFORMATIE

Wanneer
10 t/m 17 juni 2016 (8 daagse basisreis)
18 t/m 21 juni 2016 (4 daagse uitbreiding)

Aantal deelnemers
 6-12 (Graag opgeven vóór 1 februari 2015)
Indien de reis doorgaat, is het mogelijk op te 
geven tot uiterlijk 29 mei 2015.

Prijs
€ 1.392,- (8 dagen) en € 1.990,- (12 dagen)
De prijs is op basis van volpension, reis-
kosten in Letland, inclusief Nederlandse 
en Letse gids, maar exclusief vlucht. Op 
basis van een 2 persoonskamer, en een 1 
persoonskamer supplement is € 175,- euro 
voor 8 dagen en € 275,- voor 12 dagen.

Opgeven via
Fokko Erhart
Lippe Biesterfeldstraat 29-1
6824 LK Arnhem
fokko@wildernisfoto.nl
026-785 1080



Graag nodig ik u uit voor een natuurreis naar 
het middelste land van de drie Baltische staten, 
Letland. In acht dagen tijd (uit te breiden is tot 12 
dagen) neem ik u mee naar de mooiste natuur-
gebieden. Dagelijks trekken we de natuur in van 
dit voor velen onbekende land. Het doel is om 
te genieten van vogels, planten, vlinders, schone 
lucht, stilte etcetera. ’s Avonds keren we terug 
naar de bewoonde wereld. Om, in eenvoudige 
familiehotels, weer op krachten te komen.

Letland is voor natuurliefhebbers zeer de moeite 
waard. Als onderdeel van de voormalige Sovjet 
Republiek zijn er hier nooit grote industrieën ont-
wikkeld. Daarnaast zijn er verhoudingsgewijs 
nog veel onaangetaste gebieden. Gebieden met 
beesten, waarvan er veel in ons land in de loop 
van 19e en 20ste eeuw verdwenen zijn. Deze reis 
is dus als het ware een reis terug in de tijd.

We bezoeken het grootste hoogveen van Letland, 
gelegen in het Kemeri Nationaal park. Hier gaan 
we op zoek naar Kraanvogels, Korhoenders, 
Goudplevieren en het vleesetende Zonnedauw-
plantje. Oerbossen in het Slitere Nationaal park, 
met oude bomen, struiken en natuurlijke ver-
jonging staan op het programma. Bossen met 
dode bomen en verschillende spechtensoorten. 
Dieren als ree, bever, edelhert en eland komen 
hier allemaal voor. Stuk voor stuk prima voedsel 

voor grote roofdieren als Wolf en Lynx. Van die 
laatste twee soorten is de kans echter klein dat 
we ze te zien krijgen. Onaangetaste rivieren (als 
de Pedeze) en meren (bij Engure en Lubāns) staan 
op het programma. De Pedeze rivier staat bekend 
om zijn bloemrijke weiden, met vele vlinders en 
libellen. Bij Engure gaan we orchideeën bekijken 
en bij Lubans komen de Zeearend, Kraanvogel, 
Roodmus en Buidelmees aan bod.
Al deze prachtige natuurgebieden worden om-
sloten door landbouwgebieden. Het gaat dan niet 
om uitgestrekte velden met graan of mais, maar 
om een kleinschalige landbouw met extensief 
landgebruik. Gebieden waar de voor Nederland 
zeldzame soorten als Kwartelkoning, Paapje en 
Grauwe Klauwier algemeen voorkomen.

Tijdens onze reis bezoeken we een aantal ge-
bieden met Konik-paarden. Vanuit Nederland zijn 
de afgelopen 15 jaar ruim 300 van deze paarden 
naar Letland gebracht. Ze zijn een groot succes 
in Letland en veel Letten zijn blij met de paarden. 
Terecht want hun gegraas heeft een positief effect 
op de Letse natuur.
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Fokko Erhart is oprichter van wildernisfoto.nl 
Sinds 1995 is hij werkzaam als beheerder/voor-
lichter in de Gelderse Poort. Verkoopt hij foto’s, 
maakt brochures en kalenders, geeft lezingen 
en verzorgt excursies. Sinds 2011 organiseert 
hij reizen naar de Oostelijke Rodopen, Bulgarije. 
Wegens succes is de hierboven beschreven reis 
naar Letland aan het programma toegevoegd.


