17/11 – 20/11 2020 med flyg från Arlanda
Följ med till ”EuroTier 2020” – 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 ett studiebesök, samt guidad rundtur i Hamburg med lokal guide.
Vi bor på Hotel Hof Sudermühlen **** i Egestorf (som har swimmingpool), ca 9 mil från Hannover.

Program

17/11

Avresa med flyg från Arlanda, SAS kl 08.20 till Hamburg (kl 09.55).
Först blir det en guidad rundtur i Hamburg och efteråt en 2-rätters lunch på
Restaurant Störteberker. Eventuellt blir det ett studiebesök också.
Incheckning på hotel Hof Sudermühlen. Middag.

18/11

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

19/11

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

20/11

Frukost. Transfer till flygplatsen. Avresa från Hamburg – Arlanda kl 10.35 – 12.10 med SAS.

-I resans pris ingår:
•

Flyg Arlanda – Hamburg T & R SAS

•

Busstransfer alla dagarna

•

3 övernattningar
med 3 frukostar och 3 middagar

•

1 lunch

•

Inträde till mässan i 2 dagar

•

Guidad rundtur i Hamburg och eventuellt ett studiebesök

•

Reseledare

Hotel Hof Sudermühlen

Pris: 8.700 kr per person i dubbelrum. Enkelrumstillägg 1300 kr. Avbeställningsskydd 500 kr.
Bokning/information CAB-Resor tillhanda senast den 1/9 2020. (Kontaktuppgifter enligt nedan.)
Anmälan är bindande. Anmälningsavgift på 3000 kr samt eventuellt avbeställningsskydd erläggs
inom 14 dagar från bokning. Slutlikvid den 1/10.
1 Euro = 11.00:- SEK SAS = 23 kg incheckat bagage + 8 kg hand bagage
Bankgiro 528 – 9715 CAB-Resor Handelsbanken, Båstad.

Välkommen med din bokning
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