2023
Världsmarknaden för lantbruksteknik
12/11 – 15/11 2023 (13/11 PREVIW-DAY)
Välkommen till Agritechnica 2023 med 1.500 utställare och cirka 500.000 besökare.
Utställningen vänder sig både till lantbrukare och till alla som sysslar med handel och
försäljning av lantbruksmaskiner. Men hit kommer även entreprenörer från hela världen!
Vi bor i Hotel Heidschnucke **** i Asendorf 9 mil från mässan

Utställningen omfattar:
•

Teknik för markbearbetning, sådd, gödsling, konstbevattning och växtskydd.

• Skördeteknik för foder, spannmål, rotfrukter och majs.
• Skördebearbetning och skördehantering.
• Traktorer, transportfordon och transportteknik.
• Teknik för odling av frukt och vin.
• Specialodlingar samt odling av frilandsgrönsaker.
• Ekologiskt lantbruk, kommunikationsteknik och landskapsvård.
• Skogsbruksteknik och återväxande.
• Industriråvaror och regenererande energier.
• Produktionsfaktorer (biotekniskt) utsäde, gödsling, växtskydd, driv- och smörjoljor.
• Precision Farming. komponenter, reservdelar, och driftteknik.
• Dessutom bjuds det på faktacentrum, vetenskap och massvis av forskning!

PROGRAM

12/11

Avresa med buss tidig morgon från Falköping, Skara, Jönköping
Halmstad, Malmö och Öresundsbron till hotell Hotel
Heidschnucke (9 mil från Hannover).
Middag.

13/11

Frukost.

14/11

Frukost. Public days. Mäss-besök till kl 17.00. Middag 20.00.

15/11

Frukost. Mot våra hemorter med stopp i Burg för lite shopping.

PREVIEW DAY ! Mäss-besök till kl 17.00. Middag 20.00.

Pris: 6.900 kr
per person
i dubbelrum
Enkelrumstillägg:
1.000 kr.

I resans pris ingår:
•
•
•
•
•
•
•
•

Helturistbuss enligt program
Bro och färjor
3 övernattningar
3 frukostar
3 middagar
2 dagars inträde varav en Preview days 13/11 och en Public days 14/11
Reseledare
O.B.S VIKTIGT ATT NI MEDDELAR ER EMAIL ADRESS VID BOKNINGEN .

Bokning/Information CAB-Resor tillhanda senast den 1/10 2023 till CAB-Resor.
Anmälan är bindande. Anmälningsavgift på 500 kr, samt eventuellt avbeställningsskydd på 500 kr,
erläggs senast 7 dagar efter erhållen faktura. Slutlikvid 6 veckor före avresa.
Reservation: Minimum 40 deltagare. Max 50 .
Valuta 1 Euro = 10.50 svenska kronor 15/12 2021
Bankgiro 528-9715 CAB-Resor. Bank: Handelsbanken, Båstad.

Välkommen med din bokning!

CAB-Resor • Bivägen 10 A • SE-269 31 Båstad • Sweden
Tel: +46 (0)431-36 96 55 • Mobil: +46 (0)70-591 31 61 • E-post: info@discovereurope.se
• Web: www.cab-resor.se

