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Eerst een gat in de weg van 20 meter diep en nu
staan we aan de rand van een SS20 raketsilo. Ik
geloof m’n ogen nauwelijks. Duizenden m3 beton
zowel onder als boven de grond. In Nederland zou
er een 4 meter hoog hek omheen zijn geplaatst,
voorzien van bewaking. Wij rijden hier gewoon in
het wild rond over een verlaten basis. 50 jaar Russische bezetting heeft wel z’n sporen achtergelaten.
Wij nemen u op deze reis mee op ontdekkingstocht in de provincie Kurzeme in het westelijk
deel van Letland. Het is een oud hertogdom met
vele kastelen en landhuizen. U rijdt door prachtige
landschappen en door authentieke dorpjes, waar u
tevens kunt kennismaken met Letse tradities en cultuur. Tijdens de bezettingsperiode door de Sovjets
is er bijna geen onderhoud aan de bossen gedaan.
Oude Paden zijn verdwenen, of zwaar in verval
geraakt en uit de diepe bossen geraken is werkelijk
een hele toer.
Uitdagend kunnen we het offroaden in Letland
beslist noemen. Onze Letse gids heeft veel lange en
modderige routes voor ons uitgezet. Ook een dag
op routeboek is in het programma opgenomen.
We bezoeken een immense, door de Russen verlaten raketbasis en het prachtige Riga. We verblijven
deze week in twee prachtige, in de vrije natuur
gesitueerde, boerderijen.

Geschikt voor
Standaard
Plus
Heenreis (Ferry)op zaterdag 4 juni om 18.00
uur vanuit Travemunde
(Duitsland) naar Ventspils
(Letland)
Terugreis op zaterdagavond 11 juni VentspilsTravemunde.
Aan boord heeft u mooie
buitenhutten. Het eten
aan boord zit in de
reisprijs.
We rijden veel door moerasachtige gebieden, waar
bevers ervoor zorgen, dat
de waterlopen zo nu en
dan veranderen.

Utrecht - Travemunde: ± 500 km

U dient te beschikken over
een geldige identiteitskaart, of paspoort.
Een visum is niet nodig.
Munteenheid is de Letse
Lat (100 euro = 70 Lat ).
Prijs 1275,-- p.p. op basis
van 2 personen per auto.

Heel veel leesplezier bij het maken van de keuze
van uw avontuur.
Het 4WD Travel team

