Studieresa till Tyskland och EuroTier, 14-18 november 2022
Följ med Lantbruksråd i Väst till världens ledande
lantbruksmässa med fokus på djurhållning!
EuroTier är en av världens ledande mässor inom djurhållning och uppfödning med mer
än 160 000 besökare i 280 000 m2 i 18 inomhushallar i Hannover. Mässan har i år temat
"Transforming animal farming". Mässdelen EnergyDecentral, kommer att fokusera på
möjligheterna till lokal energiproduktion i den pågående energidebatten.
EuroTier erbjuder ett stort utbud av de senaste innovationerna inom lantbruksteknik
med fokus på djurhållning och djurvälfärd:
• Inhysnings- & utfodringsteknik → djurvänlig och klimatneutral
• Foder & utfodring → behovsbaserat och resurssnålt
• Djuruppfödning & hälsa → robust och effektiv
• Inköp & marknadsföring → hållbart och transparent
• Management & lantbruk → effektiv och socialt balanserad
Tillsammans med N&N resor har Lantbruksråd i Väst tagit fram en studieresa med buss, boende,
studiebesök och mässbesök. Bussen hämtar i Skövde, Lidköping, Grästorp och Trollhättan sedan
bär det av med Stenafärja med övernattning Göteborg till Tyskland. När vi anländer till Tyskland
beger vi oss på två studiebesök. Vi kommer att tillbringa två dagar på mässan.
Maja-Lena Främling från Lantbruksråd i Väst följer med på resan.
Anmälan senast 15 september.
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Prel. program (F=frukost, L=lunch, M=middag)
Dag 1, måndag 14 november
16.30
17.45
17.30

(-/-/M)

Avresa från Skövde med Ahlens Buss. (upphämtning fler orter längs vägen)
Incheckning på Stenaterminalen Göteborg.
Avresa med Stena Line.
Middagsbuffé all inclusive serveras på båten. (sittning till 19.30)
Övernattning i delad hytt, insides.

Dag 2, tisdag 15 november
07.00
09.15

Sverige-Kiel, Tyskland

Kiel-Walsrode

(F/L/M)

Frukost serveras på båten.
Ankomst till Kiel. Svensktalande guide möter upp.
2 studiebesök; inriktning nöt
Lunch.
Incheckning på 4* Hotel Walsrode (80 km norr om Hannover)
Middag serveras på hotellet.

Dag 3, onsdag16 november

Walsrode-EuroTier-Walsrode

(F/-/-)

Frukost serveras på hotellet.
Avresa till Hannover och EuroTier.
Heldagsbesök på egen hand. (lunch på egen hand)
Återresa till hotellet. Middag på egen hand. Övernattning.
Dag 4, torsdag 17 november

16.00
Ca 18
20.30

22.00

(F/-/M)

Frukost serveras på hotellet. Utcheckning.
Avresa till Hannover och EuroTier.
Besök på mässan på egen hand. (lunch på egen hand)
Avresa mot Travemünde (minst 3 tim effektiv körtid, beroende på trafik såklart)
Stopp vid CITTI Lübeck för shopping (Herrenholz 14, 23556 Lübeck)
Incheckning på TT-line.
Middagsbuffé ”Captain's dinner” serveras. Fisk, fågel och kötträtter samt ett stort urval
av aptitretare, sallader och läckra desserter. 3 drycker/person (softdrink, öl, vin eller
kaffe/te) ingår.
Båten avgår.

Dag 5, fredag 18 november
07.00
08.30

EuroTier

Trelleborg-Hem

Ankomst med färjan till Trelleborg.
Frukost serveras på Erikslunds Hotell, Ängelholm.
Vidare färd hemåt.

(F/-/-)

Kostnad för ovanstående program
per person i delat dubbel:
priset gäller vid minst 19 betalande

SEK 10 990

Enkelrumstillägg

SEK 3 100

Paketresemoms tillkommer 2,67 %
Följande ingår i priset:
Färja T/R Göteborg-Kiel, resp. Travemünde-Trelleborg
Buss och chaufför under hela resan (se nedan vid färre deltagare än 19)
Svensktalande guide dag 2 enligt program
2 övernattningar på färja, 2 övernattningar på hotell minst 3-stjärnigt inkl. frukost
1 lunch, 3 middagar
Studiebesök samt entré till Eurotier enligt program, med reservation för ändringar
Organisationskostnader
Resefolder med information om resmålet och praktisk reseinformation till samtliga deltagare
Följande ingår inte i priset:
Dryck till måltider, Dricks till busschaufför och guide, Reseförsäkringar, Avbeställningsskydd,
Personliga utgifter, Administration för bokning och fakturering direkt till gruppens resenärer.
Moms tillkommer på samtliga priser

Bokningsvillkor
Anmälan görs senast den 19 september till info@lantbruksradivast.se eller 070-207 51 67
Ange namn, postadress, organisationsnummer, e-post samt födelsenummer.
Faktura på resans belopp skickas till deltagarna efter den 19 september
3000 kronor betalas vid mottagande av fakturan, resterande belopp kan betalas senast den 10
oktober.
Vid avbokning senast den 10 oktober debiteras 5000 per avbokad person.
Vid avbokning från den 11 oktober debiteras hela kostnaden.
Vid färre än 19 deltagare kan transporten ändras för att begränsa ökning av resans pris.
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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.
Boka avbeställningsskydd och reseförsäkring
Det är viktigt att avbeställningsskydd bokas och betalas i samband med anmälningsavgiften. Tänk
på att den privata reseförsäkringen sällan gäller om resan betalats via företaget, då krävs en
speciell tjänstereseförsäkring. Vi har samarbetsavtal med ERV som är branschledande på
reseförsäkringar. Passande försäkring beställs enkelt genom vår hemsida http://www.nnresor.se
Såväl försäkring för privatresa som affärsresa kan tecknas genom N&N resor. Kostnad för
avbeställningsskydd är 6% av resans totala pris.
Om enskild resenär har tecknat reseförsäkring kan återbetalning av avbokad resa ske genom
försäkringsbolaget enligt försäkringens gällande regler.
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.

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!

