Studietur i Danmark
22.-25. oktober 2020
Kort om studieturen

Vi kører fra Århus via Fyn l Sjælland med mulighed
for opsamling nogle steder undervejs.
Vores første besøg er hos DLF i St. Heddinge, hvor
verdens største andelsejede frøﬁrma har gang i en
masse udviklingsarbejde så som nye sorter og meget andet. Det skal vi høre nærmere om!
Næste besøg er på Bregentved Gods, som er et af
Danmarks største. Her kan vi ikke nå det hele. Men
skal høre om deres markdri og svineproduk on og nok sparke lidt dæk.
Vi overna er på hotel med a ensmad i Nykøbing
Falster, hvorfra der ikke er langt l Knuthenborg
Gods. Her skal vi høre om deres markbrug og nok
køre en kort tur gennem Safari Parken uden stop.
Dere er spiser vi en god frokost i Lysemose og kører
videre l Dølle elde Maskinsta on. Den er blandt
andet kendt for sit fokus på avl og høst af grønne
ærter. Here er indkvartering på hotel Maribo Søpark med a ensmad.
E er en god morgenmad kører vi l Rødbyhavn,

hvor vi skal høre om bygning af Femern-tunnelen,
som bliver en 18 kilometer lang sænketunnel. Det
bliver dermed verdens længste sænketunnel for
både biler og tog. Derfra kører vi l Tårs og sejler med færgen l Spodsbjerg på Langeland med
frokost for egen regning under den 45 minu er
lange overfart. Næste besøg er hos Ulrik Bremholm,
Rubenlund Agro. Han har et stort markbrug og
svineproduk on - og er med i bestyrelsen for Danish
Crown. A ensmaden får vi på Hotel Chris ansminde
i Svendborg, hvor vi også overna er.
På turens sidste dag kører vi l Sanderumgaard,
hvor vi skal møde dri sleder Henrik Terp. Han står
for godsets planteavl, hvor der også er en større
produk on af spisekartoﬂer og en mindre af spiseasparges. Henrik er også formand for Foreningen
for Reduceret jordbearbejdning i DanmarK (FRDK).
Vi runder turen af med en frokost på Hotel Nyborg
Strand. Herfra er det muligt for sjællændere og andre fra østlige øer at komme østover, mens bussen
kører lbage l Aarhus.

Studieturen er inklusive følgende:
 4 dage i alt
 Kørsel i moderne bus
 3 overnatninger med morgenmad på turistklasse hoteller
 2 frokoster (uden eller med drikkevarer ifølge programmet)
 3 a ensmad (uden drikkevarer)
 Niels Damsgaard Hansen er rejseleder
Prisen inkluderer ikke:
 Drikkevarer udover de nævnte l frokost
 A es llingsforsikring - pris 6% af studieturens pris + en mindre statsafgi
 Personlige udgi er undervejs

Prisen ved mindst 22 deltagere er:
 5.750 kr. i delt dobbeltværelse
 6.875 kr. i eneværelse
Yderligere oplysninger:
 Ring gerne l Niels Damsgaard Hansen
mobil 51 41 71 58
eller skriv l niels@rejsogoplev.dk
Skri lig lmelding
Skri lig lmelding med de oplysninger, der bedes
om - meget gerne på hjemmesiden:
www.rejsogoplev.dk
eller på lmeldingsblanke en (bagerst i de e
program), som sendes l Niels Damsgaard Hansen
på mail: niels@rejsogoplev.dk

Ulrik Bremholm
ejer Rubenlund
Agro på Langeland med en
stor mark- og
svineproduk on.
Han er også med
i bestyrelsen for
Danish Crown.

Dagsprogram
Torsdag 22. oktober
07.00 Afgang i bus fra Musikhuset Aarhus med
kørsel via Fredericia, Odense, Sorø, Køge l
Store Heddinge (afstand 290 km) og
opsamling 3-4 steder undervejs
11.30 Ankomst l DLF i Store Heddinge.
Orientering om ak viteterne i DLF med
e erfølgende frokost med sandwich og vand
e erfulgt af rundvisning og kig på maskinerne, der bruges l forsøg og forædling
13.30 Kørsel videre mod Bregentved (afstand ca.
32 km)
14.15 Ankomst l Bregentved Gods. Orientering og
rundvisning
16.30 Kørsel videre (afstand ca. 70 km)

Lidt af maskinparken på
Knuthenborg Gods, hvor John
Deere er det foretrukne mærke.

17.15 Indkvartering Hotel Falster i Nykøbing Falster
18.30 A ensmad på hotellet (inkluderet uden
drikkevarer)
Fredag 23. oktober
Morgenmad på hotellet
08.00 Kørsel mod Knuthenborg (afstand ca. 30 km)
08.45 Ankomst l Knuthenborg Gods med
orientering og rundvisning
11.15 Kørsel l Lysemose (afstand ca. 6 km)
11.30 Frokostbuﬀet på restaurant Lysemose
(inkluderet med en fadøl)
13.00 Kørsel videre (afstand ca. 25 km)
13.40 Ankomst l besøg hos Dølle elde Maskinsta-

Folkets hus i Bukarest

on, der blandt har meget udstyr l
dyrkning af grønne ærter mv.
16.00 Kørsel mod Maribo (afstandca. 20 km)
16.30 Ankomst l hotel Søpark Maribo
18.30 A ensmad på hotellet (inkluderet uden
drikkevarer)
Lørdag 24. oktober
Morgenmad på hotellet
07.30 Afgang fra hotellet mod Rødbyhavn
08.00 Besøg Femern A/S Infocenter - orientering
om bygning af den nye Femern Sund forbindelse – et gigan sk projekt
10.00 Kørsel mod Tårs (afstand ca. 45 km)
11.15 Vi sejler med færgen fra Tårs l Spodsbjerg
Frokost under overfarten (ikke inkluderet)
12.00 Ankomst l Spodsbjerg og kørsel videre
(afstand ca. 30 km)
12.45 Besøg hos Ulrik Bremholm med planteavl og
svineproduk on
15.15 Vi kører videre mod Svendborg
(afstand ca. 40 km)
16.15 Ankomst l hotel Chris ansminde
i Svendborg
18.30 A ensmad på hotellet (inkluderet uden
drikkevarer)
Søndag 25. oktober
Morgenmad på hotellet

08.00 Kørsel mod Odense (afstand ca. 45 km)
09.15 Besøg Sanderumgaard, hvor dri sleder
Henrik Terp fortæller om markbruget med
betydelig avl af spisekartoﬂer, asparges l
konsum og pløjefri planteavl. Henrik er også
formand for Foreningen for Reduceret jordbearbejdning i DanmarK (FRDK)
11.45 Kørsel videre
12.15 Frokost Hotel Nyborg Strand (inkluderet
uden drikkevarer)
14.00 Deltagerne fra Østlige Øer kan fx tage toget
lbage l Korsør mﬂ. byer, mens jyder og
fynboer kører mod Aarhus
(afstand ca. 160 km)
16.15 Ankomst l Musikhuset Aarhus

Tilmeldingsblanket for studietur i Danmark 22.-25. oktober 2020 - brug helst hjemmesiden!
Navn(e):

Adresse:
Evt. navn og adresse l fakturering:
Mobil:

Fastnet:

E-mail:
Dobbeltværelse sammen med:
Eneværelse ( llæg 1.125 kr. pr. person):
Prisen for studieturen er 5.750 kroner i delt dobbeltværelse. Prisen kan forhøjes, såfremt studieturen
gennemføres med færre end 22 deltagere - hvis de lmeldte ønsker studieturen gennemført.
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 betales sammen med indbetaling af depositum. Spørg herom - der
er også en mindre statsafgi oveni prisen.
Betaling af hele prisen for studieturen indsæ es på reg. nr. 5470 kontonr. 1819422 ved lmelding og senest 29. september 2020. Før modtagelse af depositum er lmelding ikke gældende. Aﬂyses studieturen på
grund af for få lmeldte eller myndighedernes regler omkring Covid-19, lbagebetales det fulde beløb.
Du får faktura med bekræ else af din lmelding, når du har betalt. Er turen overtegnet, får du din indbetaling retur. Ved annullering e er bekræ else af bes lling, er der ingen refusion og evt. a es llingsforsikring
er tabt. 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

SIDSTE FRIST FOR TILMELDING 29. SEPTEMBER 2020

