
andelsselskaber, som har landmænd i spidsen for 
den strategiske udvikling, som i dagligdagen drives 
af en ansat ledelse. Altså som i Danmark.
  Udover det skal vi også opleve kultur og natur mv. 
undervejs. Det hele fremgår af dagsprogrammet, 
som du kan se på de næste sider.

Skri  lig  lmelding med de oplysninger, der bedes 
om kan enten ske via vores hjemmeside www.
rejsogoplev. dk eller med  lmeldingsblanke  en 
(bagerst i de  e program). Den sendes  l Niels 
Damsgaard Hansen på mail niels@rejsogoplev.dk
Han er også klar med yderligere oplysninger - skriv 
en mail eller ring 51 41 71 58.

Indbetaling af depositum 15.000 kroner, der 
blandt andet dækker fl ybille  erne, skal ske 
senest 11. november 2019. De  e er også 
sidste frist for  lmelding. Tilmelding er først 
bindende e  er betaling af depositum. Se i øvrigt 
de nærmere be  ngelser for rejsen bagerst på 
 lmeldingsblanke  en. 

Studietur med landbrug i Brasilien 
18.-31. januar 2020

Brasilien er godt på vej som en særdeles stærk 
spiller på verdensmarkedet for landbrugsprodukter. 
For det første, fordi der er vidtstrakte arealer med 
mulighed for at dyrke soja, majs, hvede, græsfrø 
med mange fl ere afgrøder. Desuden har landet en 
stor og stærkt voksende produk  on af kød og mælk 
beregnet på eksport.
  Med andre ord er og vil Brasilien i s  gende grad 
være en konkurrent  l landbruget blandt andet i 
Europa - og selvfølgelig også det danske landbrug.

På denne studietur er der derfor fokus på, hvordan 
landbrugsproduk  onen foregår og de tanker, 
landmænd og koopera  ver har om deres frem  dige 
rolle. Vi starter og slu  er i storbyen Sao Paolo, der 
er det fi nansielle centrum i Brasilien. 
  Derfra kører vi  l staten Parana i det sydlige 
Brasilien. Denne stat er frugtbar, og der er en 
meget stor og voksende landbrugsproduk  on med 
mange landmænd, som er kommet over fra Europa 
inden for de senere år  er. Nogle af dem besøger 
vi også, ligesom vi også skal besøge et af deres 



Prisen ved mindst 20 deltagere er:
 27.500 kroner i delt dobbeltværelse
 32.400 i eneværelse (begrænset antal plad-

ser)
 Forudsætning for disse priser er den nuvæ-

rende valutakurs på brasiliansk reales.

Kort om studieturen, som er inklusive følgende:
 14 dage inklusive ud- og hjemrejse
 Flyvning fra Billund/København  l Sao Paolo 

og retur. 
 12 a  ensmad 
 12 overnatninger på turistklasse hoteller
 12 frokoster (på restaurant eller sandwich/

madpakke i henhold  l programmet)
 Bus i Brasilien
 Lokal guide, der snakker engelsk, som heref-

ter oversæ  es  l dansk af Niels Damsgaard 
Hansen

 Entré  l arrangementer nævnt i programmet

Prisen inkluderer ikke:
 Rejseforsikring (erhvervsrejseforsikring er 

nødvendig for alle, der har landbrug som 
erhverv - spørg om hvad du/I har brug for af 
forsikring)

 Transport  l og fra danske lu  havne
 Drikkevarer  l frokost og a  ensmad
 Drikkepenge undervejs
 Personlige udgi  er undervejs

Yderligere oplysninger:
Hvis du er interesseret eller vil have yderligere 
oplysninger kontakt gerne Niels Damsgaard Hansen 
ved at skrive  l mail niels@rejsogoplev.dk eller ring 
51 41 71 58 



Lørdag 18. januar
06.00 Afrejse fra Billund
07.20 Ankomst  l Amsterdam

06.00 Afrejse fra København
07.25 Ankomst  l Amsterdam

09.55 Afgang mod Sao Paolo
18.00 Ankomst  l Sao Paolo

19.00 Transfer  l hotel ved Paulista Boulevard i   
 fi nanskvarteret
20.30 A  ensmad på restaurant (drikkevarer ikke   
 inkluderet) 

Søndag 19. januar
 Morgenmad på hotellet

Guidet rundtur i byen
Frokost (drikkevarer ikke inkluderet) og kør-
sel mod Ourinhos (afstand ca. 460 km)

 Ankomst og indkvartering på hotel i byen 
20.30 A  ensmad på restaurant (drikkevarer ikke   
 inkluderet)

Mandag 20. januar
 Morgenmad på hotellet
 Kørsel mod Londrina (afstand ca. 160 km)

Besøg Nova America Farm (h  p://www.
novamerica.com.br/), som dyrker omkring 
100.000 hektar med sukkerrør og andre 
afgrøder, har egen sukkerfabrik mv.
Let frokost undervejs (sandwich eller lignen-
de uden drikkevarer)
Besøg Fazenda Cachoeria med avl af kød-
kvæg (h  p://cachoeira2c.com.br/) 

 Ankomst  l hotel i Londrina
20.30 A  ensmad på restaurant (drikkevarer ikke   
 inkluderet)

Det foreløbige dagsprogram  
(alle  der er lokale - mindre ændringer vil forekomme i forbindelse med den endelig planlægning)



Tirsdag 21. januar
 Morgenmad på hotellet
 Besøg hos planteforædlingsfi rma i Londrina

Let frokost undervejs (sandwich eller lignen-
de uden drikkevarer)
Besøg på landbrug med planteavl

20.30 A  ensmad på restaurant (drikkevarer ikke   
 inkluderet)
 Tilbage ved samme hotel som dagen før

Onsdag 22. januar
 Morgenmad på hotellet

Kørsel mod Cascavel (af-
stand ca. 372 km)

 Landbrugsbesøg undervejs
Let frokost undervejs (sand-
wich eller lignende uden 
drikkevarer)

 Landbrugsbesøg undervejs
 Ankomst  l hotel i byen
20.30 A  ensmad på restaurant  
 (drikkevarer ikke inkluderet)

Torsdag 23. januar 
 Morgenmad på hotellet

Kørsel  l Foz do Iguacu (af-
stand ca. 146 km)
Besøg Na  onalparken på 
den brasilianske side

Frokost på restaurant ved Djævlens gab 
(drikkevarer ikke inkluderet)

 Overnatning på hotel i Foz do Iguacu
20.30 A  ensmad med fejende fl ot show (drikkeva-  
 rer ikke inkluderet)

Fredag 24. januar
 Morgenmad på hotellet
 Besøg Itaipu vandkra  værk 

Tal for produk  onen på Nova America Farm, som især har sukkerør.



Mulighed for at fl yve helikopter ud over 
vandfaldene (ikke inkluderet)
Frokost på restaurant (drikkevarer ikke inklu-
deret)

 E  ermiddag afslapning på egen hånd
20.30 A  ensmad på restaurant (drikkevarer ikke   
 inkluderet)

Lørdag 25. januar
 Morgenmad på hotellet
 Kørsel  l Guarapuava (afstand ca. 385 km)
 Landbrugsbesøg undervejs

Let frokost undervejs (sandwich eller lignen-

de uden drikkevarer)
 Landbrugsbesøg undervejs
20.30 A  ensmad på restaurant (drikkevarer ikke   
 inkluderet)

Søndag 26. januar
 Morgenmad på hotellet
 Kørsel  l Castro (afstand ca. 200 km)

Landbrugsbesøg med mælkeproduk  on 
undervejs
Let frokost undervejs (sandwich eller lignen-
de uden drikkevarer)



Landbrugsbesøg med mælke- eller svinepro-
duk  on undervejs

20.30 A  ensmad på restaurant (drikkevarer ikke   
 inkluderet)

Mandag 27. januar
 Morgenmad på hotellet
 Kørsel  l Curi  ba (afstand ca. 180 km)

Besøg hos Castrolanda - et stort andelssel-
skab ejet af knapt 900 landmænd, der driver 
omkring 110.000 hektar med blandt andet 
majs, soja, solsikker, hvede samt har fede-
kvæg, malkekvæg og svineproduk  on 
Let frokost undervejs (sandwich eller lignen-
de uden drikkevarer)
Besøg hos Conserva  on Agriculture pioner 

Manoel Henrique Filho
 Ankomst og indkvartering på hotel i Curi  ba
20.30 A  ensmad på restaurant (drikkevarer ikke   
 inkluderet)

Tirsdag 28. januar
 Morgenmad på hotellet
 Kørsel  l Santos (afstand ca. 425 km)

Let frokost undervejs (sandwich eller lignen-
de uden drikkevarer)
Besøg hos Cargill, der udskiber store mæng-
der soja  l blandt andet Kina og Europa
Ankomst og indkvartering på hotel i centrum 
af byen

20.30 A  ensmad på restaurant (drikkevarer ikke   
 inkluderet)



 
Onsdag 29. januar
 Morgenmad på hotellet

Sejltur i havnen for blandt andet at se, hvor 
meget der foregår med udskibning af især 
soja
Frokost på restaurant (drikkevarer ikke inklu-
deret)

 Kørsel mod Sao Paolo (afstand ca. 85 km)
Ankomst og indkvartering på samme hotel, 
som vi boede på første nat

 Afslutningsmiddag på restaurant

Torsdag 30. januar
 Morgenmad på hotellet
 Nogle  mer på egen hånd  l at pakke mv.

Frokost på restaurant (inkluderet uden drik-
kevarer) - vi samler op på turen

16.30 Opsamling ved hotellet og transfer  l lu  -  
 havnen
17.30 Ankomst  l lu  havnen i Sao Paolo
20.05 Afgang mod Amsterdam

Fredag 31. januar 
11.40 Ankomst  l Amsterdam

16.45 Afgang mod Billund
17.50  Ankomst  l Billund

15.15 Afgang mod København
16.35 Ankomst  l København



SIDSTE FRIST FOR TILMELDING 11. NOVEMBER 2019

Tilmeldingsblanket studietur  l Brasilien 18. - 31. januar 2020

Navn(e) (VIGTIGT!: nøjag  gt som i det anvendte pas):

Adresse:

Evt. navn og adresse  l fakturering:

Mobil            Fastnet: 

E-mail:

Dobbeltværelse sammen med:

Eneværelse (  llæg 4.900 kr. pr. person):

Afrejse fra Billund    København

Prisen for kurset er 27.500 kroner i delt dobbeltværelse. Prisen kan ændre sig, hvis der sker væsentlige 
ændringer i valutakurserne i forhold  l Na  onalbankens kurs for valuta 1. oktober 2019 (mere end +-5 %). 
Prisen kan også forhøjes, såfremt studieturen gennemføres med færre end 20 deltagere - hvis de  lmeldte 
ønsker studieturen gennemført.

Som landmand SKAL du have en erhvervsrejseforsikring. Spørg gerne Niels Damsgaard Hansen på 
mobil 51 41 71 58, der har mulighed for at tegne den ønskede forsikring. Hvis du/I kommer  l skade uden 
at være forsikret, kan det blivet MEGET dyrt.

A  es  llingsforsikring koster seks procent af det, der ønskes refunderet ved a  es  lling som følge af sygdom 
mv. Hvis du/I ønsker sådan en, skal den bes  lles og betales sammen med indbetaling af depositum. Spørg 
herom.

Depositum 9.500 kroner pr. person indsæ  es på reg. nr. 5470 kontonr. 1819422 ved  lmelding og senest 
11. november 2020. Før modtagelse af depositum er  lmelding ikke gældende. Restbeløbet skal betales 
senest 10. december 2019. 

Du får faktura med bekræ  else af din  lmelding, når depositum er indbetalt. Er studieturen overtegnet 
eller afl yses den, får du din depositum retur. Ved annullering e  er bekræ  else af bes  lling, er der et an-
nulleringsgebyr på kr. 1.500 pr. person og evt. a  es  llingsforsikring er tabt. Ved annullering senere end 11. 
november 2019 er depositum tabt. Ved annulering e  er 10 december 2019, eller ved manglende eller for 
sent fremmøde på afrejsedagen, mistes 100 procent. Deltagerne er selv ansvarlige for at afgive korrekte 
oplysninger om navne, adresser med videre.

Yderligere oplysninger hos Niels Damsgaard Hansen, e-mail niels@rejsogoplev.dk eller mobil 51 41 71 58


