
LETTLANDSRESA 2018 
för högstadie- och gymnasieelever från Hudiksvalls kommun 

Onsdag den 9 maj (svensk tid) 

09:00  Samling utanför huvudentrén till Läroverket för gemensam promenad ner till bussen. 

10:15 Bussen avgår från Hudiksvalls basstation till Värtahamnen i Stockholm (45 min matpaus i  
 Tönnebro). 

15:30  Ankomst till Värtahamnen. 

16:00 Ombordstigning på båten. 

16:30 Middagsbuffé i båtens restaurang. 

Torsdag den 10 maj (lettisk tid) 

07:00 Frukostbuffé i båtens restaurang. (Frukosten är öppen till 10:00). 

11:00  Ankomst till Riga där vi i samlad trupp går av båten och lastar in våra saker och oss själva i  
 den rymliga och fina bussen. Vi kommer att ha samma buss och chaufför under hela   
 vistelsen i Lettland. 

11:30 Kort stopp i centrala Riga för uttag av pengar. Här finns tillfälle att köpa sig lite vatten och  
 kanske något att tugga på till bussfärden. 

11:45 Bussen avgår från Riga. 

13:00 Besök i den vackra nationalparken i Sigulda. Här blir det en liten promenad uppför den   
 vackra trappan som leder genom delar av parken. Om vi hinner blir det även ett besök i  
 Turaidas fästning för den som vill. 

15:00 Bussen avgår från Sigulda. 

16:30 Ankomst till Gaujiena. Inkvartering i musikskolan. När vi är klara med inkvarteringen så   
 möts vi utanför musikskolan för genomgång av tider för middag osv. 



Fredag den 11 maj (lettisk tid) 

09:00 Frukost på skolan.  

09:30 Därefter följer en dag med många besök hos familjer samt på olika skolor, barnhem och  
 internat. Det här kan bli en tung dag där vi behöver finnas till stöd för varandra och prata  
 om våra upplevelser. 

11:00 Ballongparty på barnhemmet/internatet. 
  
13:00 Lunch kommer att serveras mellan besöken (tiden kan variera). 

17:00  Middag på skolan (tiden kan variera). 

18:00 Det kan hända att det blir ytterligare några familjebesök efter middagen. 

20:00 Fritid (om inte vår kära Elga har planerat in något annat kul). 

Lördag den 12 maj (lettisk tid) 

09:00 Frukost på skolan.  

09:30 Därefter följer en dag med många besök hos familjer samt på olika skolor, barnhem och  
 internat. 
  
13:00 Lunch kommer att serveras mellan besöken (tiden kan variera). 

17:00  Middag på skolan (tiden kan variera). 

18:00 Det kan hända att det blir ytterligare några familjebesök efter middagen. 

20:00 Fritid (om inte vår kära Elga har planerat in något annat kul). 

Söndag den 13 maj (lettisk tid) 

09:00 Frukost på skolan.  

09:30 Därefter följer en liknande dag som föregående. 
  
13:00 Lunch kommer att serveras mellan besöken (tiden kan variera). 

17:00  Middag på skolan (tiden kan variera). 

18:00 Det kan hända att det blir ytterligare några familjebesök efter middagen. 

20:00 Fritid (om inte vår kära Elga har planerat in något annat kul). 



Måndag den 14 maj (lettisk tid) 

07:00 Städning och packande på musikskolan. 

07:55 Bussen avgår från musikskolan till skolmatsalen för frukost, därefter återvänder vi inte   
 till musikskolan. 

08:00 Frukost på skolan. 

08:30  Bussen avgår från Gaujiena. 

11:00 Vi besöker monumentet i Salaspils, ett fd koncentrationsläger där vi stannar och    
 begrundar de grymheter som utspelades där under andra världskriget, då över 100 000   
 människor avrättades på denna plats. 

12:00 Bussen avgår från Salaspils. 

12:40 Ankomst till Riga. Här finns tillfälle att äta lunch och kika runt i lite butiker. 
 För den som är intresserad av historia gör Oskar en historievandring genom gamla stan   
 (väldigt intressant!). 

15:00 Bussen avgår från Ockupationsmuséet mot färjeterminalen. 

15:15 Vi packar ur bussen och går ombord på båten. 

17:30 Middagsbuffé i båtens restaurang. 

21:00 Återsamling i karaokebaren. 

Tisdag den 15 maj (svensk tid) 

07:00 Frukostbuffé i båtens restaurang. 

10:30 Ankomst till Värtahamnen. 

11:15 Bussen avgår mot Hudiksvall (eventuellt 45 min lunchstopp i Tönnebro). 

15:30 Ankomst till Hudiksvalls station. 

Trevlig resa önskar jag oss! 
/Oskar Gyllenhammar (reseledare) 
Tel:  004676-573 99 98 
Mail:  oskar@situationbaltikum.com


