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Lantbruksråd i Västs lantbruksresa till Irland 

Datum: 7-11 mars 2022 
Följ med på vår lantbruksresa till Irland som bjuder på storslagen natur, spännande historia och 
aktivt lantbruk. Vi kommer att besöka boskapsmarknad, nötköttsgårdar, traditionell irländsk 
mjölkgård, fårgård och stuteri. 
 

(F=frukost, L=lunch, M=middag) 
 

Dag 1, måndag 7 mars 2022  Dublin – Portloise – Cork  (250 km)            (-/L/M) 
 

Avresa från Göteborg via Arlanda till Dublin  
   Ankomst till Dublin där er svensktalande guide samt buss möter upp. (lokal tid) 
   Avresa mot Cork. 
   

Besök på en nötköttsgård nära Portlaoise,50 ha, 80 Angus för avel. Tjurarna och en del 
av kvigorna säljs för avel. Resten föds upp till slakt.  
 
Lunch på Castle of Arms Hotel 
 
I närheten av Cashel besöker vi en gård som gjort en för Irland ovanligt stor satsning på 
mjölkfår med 1000 mjölkande får. De är nu prisbelönade och levererar fårost, 
yoghurt, glass m.m. Vid besöket får vi också se deras skickliga fårhundar i arbete. 
 

Vidare till Cork och incheckning på hotell, t.ex. Maldron Hotel South Mall. 
Middag serveras på hotellet. 

 

Dag 2, tisdag 8 mars 2022    Cork m omgivningar                            (F/L/-) 
 

Frukost serveras på hotellet.  
Dagen börjar med besök på en boskapsmarknad i närheten.  
Lunch serveras på en traditionell pub. 
Besök på en nötköttsgård nära Crosshaven. 182 ha, 100 dikor, alla av Simmental/ 
Charloais korsning. Gården är en av ursprungsmedlemmarna i West Cork Beef 
Producers Group. 2020 fick ägaren utmärkelsen ”National ICBF Suckler Award”. 
 

Resan går vidare till en traditionell mjölkgård där ägaren är en f.d. vice ordförande i 
IFA (motsvarande LRF) för en informativ förmiddag om allmänt lantbruk på Irland, 
marknaden, EU och produktion till stor del baserad på bete. Gården har 130 ha och 245 
kor. 
 

Middag på egen hand idag. Övernattning på samma hotell.  
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Dag 3, onsdag 9 mars 2022   Cork  - Dublin                          (F/L/M) 
 

Frukost serveras på hotellet. Utcheckning. 
Besök hos en Charolais uppfödare nära Thurles.  
Lunch serveras på traditionell pub.  
 

Vidare färd mot Dublin.  
Besök på National Stud, stuteriet för de bästa kapplöpningshästarna och de vackra 
japanska trädgårdarna. Kapplöpningsindustrin är viktig för irländarna med framgångsrik 
export.  

    
Incheckning på hotell strax utanför Dublin centrum, t.ex. Red Cow Moran Hotel.  
Middag serveras på hotellet. 

 

Dag 4, torsdag 10 mars 2022   Dublin                                 (F/L/M) 
 

Frukost serveras på hotellet. 
Möte med en representant från IFA Livestock Committee. 
Kort sightseeingtur (anpassat efter trafiken) i Dublin. 
 

Besök på Guinness Storehouse som börjar med lunch. Rundvisning och presentation 
av tillverkningen som avslutas med en öl med utsikt över staden.  
 
Avskedsmiddag på Merry Ploughboys pub med traditionell dans och musik 
Åter med buss till hotellet för övernattning 

 

Dag 5, fredag 11 mars 2022  Dublin - Sverige                           (F/-/-) 
 

Frukost serveras på hotellet. Utcheckning. 
   Transfer till flygplatsen. 
   Avresa från Dublin via Arlanda till Göteborg 
    Ankomst Göteborg Landvetter 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:info@nnresor.se
file:///C:/Users/Katri/Dropbox/Outbound%202020/Offerter/201004%20Ir%20Land%20Lantbruk/www.nnresor.se


     

 

 

 

 

                     

N&N resor Agritours Sweden 
  Malma Gård, SE 533 96 Götene 

Tel +46 (0)511-502 46, Fax +46 (0)511-551 58 
info@nnresor.se    www.nnresor.se 

 

Preliminär kostnad för ovanstående program per person i delat dubbelrum 
Exklusive flyg 
 

SEK  10 950  
 

Enkelrumstillägg från SEK   2 650 
 
Paketresemoms tillkommer 2,67 % (avdragsgill för företag med F-skattsedel) 
 
Följande ingår i priset: 
Buss och chaufför under hela resan 
Svensktalande reseledare under hela resan 
4 övernattningar på minst 3-stjärnigt hotell inkl. frukost 
4 luncher, 3 middagar 
Studiebesök enligt programmet, med reservation för ändringar 
Entré och guidad visning av Guinness Storehouse samt National Stud 
Organisationskostnader  
Resefolder med information om resmålet och praktisk reseinformation 
Färdledare från Lantbruksråd i Väst, Maja-Lena Främling 
Administration av fakturering och information hanteras av N&N resor 
 

Följande ingår inte i priset: 
Flyg Landvetter - Arlanda - Dublin tur och retur med SAS 
Dryck till måltider, Dricks till busschaufför och guide, Reseförsäkringar, Avbeställningsskydd,  
Personliga utgifter, Administration för bokning av gruppens resenärer 

 
 

Bokningsvillkor 
 
Lämna din intresseanmälan senast den 1 november. Intresseanmälan skickas till: 
info@lantbruksradivast.se 
 
Därefter återkommer vi med gällande bokningsvillkor och kommer att ta beslut om definitiv 
bokning så fort vi vet hur Covid-19 läget ser ut.  
 

Programmet kommer att genomföras i möjligaste mån men vid behov anpassas efter gällande 
resevillkor. Det offererade programmet tillhör N&N resor som är en del av Discover Sweden 
Tours och får inte kopieras eller användas, helt eller delvis, för att säljas genom andra 
försäljningskanaler. Priset är beräknat med dagens valutakurs och kan ändras till och med 20 
dagar före avresa.  
 
Covid – 19 
Vi följer UDs avrådan för resor, efter bekräftad bokning (5 januari) gäller ordinarie 
bokningsregler om ingen avrådan är sagd. 
 
Resegarantier N&N resor har fullständiga resegarantier enligt Resegarantilagen genom vårt 
bolagsnamn Discover Sweden Tours. Observera att vår resegaranti endast gäller för de tjänster 
som är bokade genom oss.  
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Intresseanmälan till: 
info@lantbruksradivast.se 

 

De kombinerade resetjänster du erbjuds utgör en paketresa i den mening som avses i 
direktiv (EU) 2015/2302. Därför omfattas du av alla EU rättigheter som gäller för paketresor. 
Discover Sweden Tours AB kommer att ansvara fullt ut för att paketresan som helhet fullgörs 
korrekt. Dessutom har Discover Sweden Tours AB enligt lag, ett skydd för att återbetala dina 
betalningar och, när transport ingår i paketresan, säkerställa din hemtransport om det hamnar på 
obestånd. Mer information om centrala rättigheter enligt direktiv (EU) 2015/2302 hittar du här! 
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