Äntligen kan resa tillsammans igen…
Nu åker vi på Europas största mässa för lantbruksdjur och inom gårdsmekanisering.
https://www.eurotier.com/en/
Vi har 40 subventionerade platser för dig som bor i norra Sverige- först till kvarnen…
CAB-resor hjälper oss med planering och genomförande.
Vi flyger från Arlanda till Kastrup för att där hämtas upp med buss för transport till vårt
boende och till mässan.
Viktigt
• Bindande anmälan senast 15 augusti, men snabba på för efterfrågan är stor.
Betalning, prel. 4 800-5 000 kr per person + eventuella tillägg för enkelrum och
avbeställningsskydd, betalas mot faktura. Smärre justeringar kan behöva göras.
Bindande anmälan i särskilt dokument på den här länken;
https://forms.office.com/r/yMQnu6unxc
• Vill du bo i enkelrum tillkommer 1 000 kr. Ange det i din bokning.
• Kontrollera att ditt pass är giltigt
• Håll koll på krav på covid-pass och krav på vaccinering etc.
https://www.swedenabroad.se/sv/om-utlandet-f%C3%B6r-svenskamedborgare/tyskland/reseinformation/covid-19-l%C3%A4gesbild-ochreseinformation/
• Kontrollera om det ingår reseförsäkring och avbeställningsskydd i din hemförsäkring.
Om det inte ingår i din hemförsäkring har du möjlighet att teckna ett
avbeställningsskydd direkt via researrangören mot en kostnad om 1 000 kr per
resenär. Sätt en bock i rutan. Naturligtvis kan du även boka utan avbeställningsskydd
För ytterligare information och frågor kontakta:
Ann-Sofie Stark; fia.stark62@gmail.com, 070-340 45 18

15/11 – 18/11 2022 med flyg från Arlanda
Följ med till ”EuroTier 2022” – mässan i Hannover med över 2 200 utställare och ca 150 000
besökare. Nytt för EuroTier är Bioenergy EUROPE som visar allt från lantbruk (skog) till industriell
framställning av biogas. Varje dag äger en internationell uppvisning rum av nötkreatur och grisar. Här
visas också stallar, hallar, mjölk- och lagringsteknik, olika sorters foder, foderlagring, klimatenergi och
återvinningsteknik. Där presenteras också ny utfodringsteknik, logistik och allt för det moderna
jordbruket! Allt detta och mer därtill presenteras och demonstreras på mässan. Vi planera även för
guidad rundtur i Hamburg med lokal guide. Vi bor på Hotel Landhaus Eden *** + Soltau ca 7 mil från
Hannover.
15/11

Avresa med flyg från Arlanda kl 09.10 -10.20 SAS SK403 till Köpenhamn. Transfer
Köpenhamn – Rödby – Puttgarten - kl 16.00 guidad rundtur Hamburg. Incheckning på
hotel Landhaus Eden i Soltau. Middag.

16/11

Frukost. Kl 08.00 avgår bussen till mässan. Heldagsbesök på mässan. Avresa mot vårt
hotell kl 17.00. Middag.

17/11

Frukost. Kl 08.00 avgår bussen till mässan. Heldagsbesök på mässan. Avresa mot vårt
hotell kl 17.00. Middag.

18/11

Frukost. Transfer till Köpenhamn. Avresa från Kastrup - Arlanda kl 16.05 - 17.25 med
SAS.
I resans pris ingår:
•
•
•
•
•
•
•

Flyg Arlanda – Kastrup T & R SAS
Busstransfer alla dagarna enligt program
3 övernattningar på Hotel Landhaus Eden
3 frukostar och 3 middagar
Inträde till mässan i 2 dagar
Guidad rundtur i Hamburg
Reseledare

Med reservation för prisändringar. 1 Euro = 10.50 SEK.
SAS = 23 kg incheckat bagage + 8 kg hand bagage

