
 A  es  llingsforsikring - pris 6% af studietu-
rens pris + en mindre statsafgi  

 Evt. drikkepenge undervejs 
 Personlige udgi  er undervejs

Prisen ved mindst 20 deltagere er:
 11.950 kr. i delt dobbeltværelse
 Tillæg for eneværelse 1.150 kr. 

Yderligere oplysninger:
 Ring  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

Studietur  l Rumænien 
25.-31. oktober 2020

Studieturen er inklusive følgende:
 7 dage med ud- og hjemrejse
 Fly Billund eller København  l Bukarest og 

retur
 Buskørsel i Rumænien som beskrevet i pro-

grammet
 6 overnatninger med morgenmad på turist-

klasse hoteller
 6 frokoster (uden eller med drikkevarer iføl-

ge programmet)
 6 a  ensmad (uden drikkevarer)
 Entréer  l a  rak  oner mv. som beskrevet i 

programmet
 Niels Damsgaard Hansen er rejseleder og 

Carmen Vele oversæ  er  l dansk ved alle 
besøg med mere

Prisen inkluderer ikke:
 Drikkevarer udover de nævnte  l frokost
 Erhvervsrejseforsikring er nødvendig for alle, 

der har landbrug som erhverv - spørg gerne 
om hvad du/I har brug for af forsikring



Kort om studieturen 
Landbruget i det store EU-land er på vej tilbage 
efter socialismens fald i slutningen af 1989, og på 
studieturen 25.-31. oktober er der også besøg på 
nogle af de, store veldrevne danskejede landbrug

Op til murens fald i 1989 var der godt 14 millioner 
hektar landbrugsjord i drift i Rumænien, der er cirka 
seks gange større end Danmark.
I dag er skønnet, at cirka ni millioner hektar bliver 
drevet, og ud af dem de fl este af lokale landmænd. 
Men allerede tidligt valgte fl ere entreprenante dan-
ske landmænd alene eller i selskaber at etablere store 
landbrug i Rumænien. 
Nogle af dem og meget mere skal vi besøge på den 
spændende studietur fra søndag 25. oktober til og 
med lørdag 31. oktober. 

Både fra Billund og København
For at gøre det så nemt som muligt er der mulighed 
for både at rejse fra Billund og Københavns Luft-
havne. Via Frankfurt fl yver vi til Rumæniens hoved-
stad Bukarest, hvor vi er i to nætter. Efter ankomsten 
oplever vi verdens næststørste bygningsværk, Fol-
kets Hus i centrum af byen. Det er kun Pentagon i 
Washington DC, som er større. 
Den næste dag kører vi ud af byen for at besøge en 
typisk moderne russisk mælkeproducent efterfulgt af 
en lokal frokost hos en rumænsk landmandsfamilie. 
Derfra kører vi hen til kasernen, hvortil ægteparret 
Ceausescu blev bragt efter deres fald fra magtens 
tinde, dømt og henrettet ved skydning.

Besøg på danskejede landbrug
Tirsdag morgen kører vi på landet, hvor vi lægger ud 
med besøg hos danskejede JD Agro Cocora med et 
markbrug på 12.500 hektar på noget af Europas mest 
frugtbare landbrugsjord. Her vil driftsleder Hans 
Poulsen fortælle os om virksomheden.
Vi håber at kunne besøge Rumæniens absolut største 
landbrug om eftermiddagen, øen Braila Mica. Her er 
omkring 57.000 hektar landbrugsjord, som er ejet af 
Hamdan Bin Zayed Al Nahyan fra Forenede Arabi-
ske Emirater. Hvis ikke kommer der et andet besøg i 
stedet for.
Onsdag besøger vi danske First Farms afdeling i 
Østrumænien, hvor der er et markbrug på cirka 4.000 
hektar. Her hører vi også om driften. Om eftermid-
dagen besøger ligeledes danskejede Agri Invest med 
et totalt areal på godt 10.000 hektar.

Natur og kultur i bjergene
Vi skal selvfølgelig også opleve lidt mere af det, Ru-
mænien byder på. Så torsdag kører vi vestover, ser 
naturen undervejs og spiser frokost ved en rumænsk 
familie. Undervejs kan vi stoppe nogle gange for at 
strække ben og se os lidt omkring.
Fredag besøger vi det berømte og smukke Peles Slot. 
Frokosten skal vi have på en vingård, hvor der også 
er smagning af almindelig vine og en mousserende 
vin. 
Lørdag går det hjemover igen.



Dagsprogram 
(  der er lokale - mindre ændringer kan ske)

Søndag 25. oktober
05.00 Vi mødes  l check in i Billund Lu  havn
07.05 Flyvning med LH 843  l Frankfurt Lu  havn
08.10 Ankomst  l Frankfurt

04.45 Vi mødes  l check in i Københavns Lu  havn   
 (Niels rejser fra Billund)
06.40 Flyvning med LH 833  l Frankfurt Lu  havn
08.10 Ankomst  l Frankfurt

10.25 Flyvning videre med LH 1419  l Bukarest   
 Lu  havn (OTP)
13.45 Ankomst  l Bukarest

14.30  Transfer  l centrum af Bukarest (sandwich   
 med i bussen  l alle samt en øl eller en vand) 
15.30 Besøg i Folkets Hus, som er den næststørste  
 bygning i verden e  er Pentagon i Washing-
 ton DC og bygget i sin  d af præsident   
 Ceausescu som administra  onsbygning for   
 hele Rumænien 
17.30  Ankomst  l Hotel Rin Central eller Hotel   
 Mercure i Bukarest
18.30 Middag i hotellets restaurant (inkluderet   
 uden drikkevarer) 

Mandag 26. oktober
Morgenmad på hotellet
08.30 Vi kører  l besøg hos mælkeproducent, som  
 leverer mælk  l Danone

Et tog bliver læsset med majs 
ved First Farms i Østrumænien



11.00 Kørsel videre  l mindre landsby, hvor vi skal   
 have en dejlig frokost med rumænsk mad   
 og drikke ved en lokal familie,der driver   
 et mindre landbrug ligesom de fl este 
 på landet i Rumænien 
15.00 Vi kører  l byen Targoviste og besøger mili-  
 tærkasernen, hvor ægteparret Ceausescu   
 blev dømt og skudt e  er socialismens fald
16.30 Kørsel  lbage  l Bukarest, hvor vi skal bo på   
 samme hotel som søndag
18.30 Middag på i hotellets restaurant (inkluderet   
 uden drikkevarer)

Tirsdag 27. oktober
 Morgenmad på hotellet
08.00 Vi kører mod JC Agro Cocora, som er et   
 danskejet landbrug (afstand ca. 100 km) 
10.15 Ankomst og modtagelse ved dri  sleder Hans  
 Poulsen 
12.30 Frokost på pizzeria i nærheden (inkluderet   
 uden drikkevarer)
13.45 Kørsel videre mod Kalizea/Slobozia 

(eller måske mod storlandbruget med 57.000 
hektar på øen Braila Mica). Det er endnu ikke 
klart, om de vil modtage os (afstand ca. 60 
km). 

17.30 Kørsel videre mod Braila (afstand fra øen ca.  
 60 km)
18.30 Ankomst  l hotellet i Braila – Hotel
19.00 Middag på hotellets restaurant (inkluderet   
 uden drikkevarer)

Onsdag 28. oktober
 Morgenmad på hotellet
08.00  Kørsel mod Focsani (afstand ca. 90 km)
09.30 Ankomst  l danskejede First Farms, hvor vi   
 skal se et markbrug på ca. 4.000 hektar
12.00 Frokost i Focsani (inkluderet uden 
 drikkevarer)
13.00 Kørsel videre mod Amaru (afstand ca. 110   
 km) 

Peles slo  et



14.45 Ankomst  l danskejede Agri Invest med godt  
 10.000 hektar
17.30 Kørsel videre mod Buzau (afstand ca. 35 km)
18.00 Ankomst  l hotellet 
20.00 Middag på hotellets restaurant (inkluderet   
 uden drikkevarer)

Torsdag 29. oktober
 Morgenmad på hotellet
09.30 Kørsel mod Brasov, hvor vi undervejs ser   
 meget storslået natur (afstand ca. 135 km)
12.00 Frokost ved en rumænsk familie (inkluderet   
 med drikkevarer). 
14.00 Kørsel videre mod Sinaia med stop undervejs
17.30 Ankomst  l hotellet i byen
18.30 Middag på hotellets restaurant (inkluderet   
 uden drikkevarer)

Fredag 30. oktober
 Morgenmad på hotellet
08.30 Besøg på det historiske Peles Slot
11.30 Vi kører videre  l et besøg i et munkekloster
13.00 Frokost med smagsprøver på vin og mousse- 
 rende vin
16.30 Lidt  d på egen hånd i Sinaia
 Indkvartering på samme hotel som torsdag   
 nat
 Middag på hotellets restaurant (inkluderet   
 uden drikkevarer)

Lørdag 31. oktober
 Morgenmad på hotellet
09.30 Afgang mod lu  havnen i Bukarest (afstand   
 ca. 105 km)
12.15 Ankomst  l Bukarest Lu  havn (OTP) og   
 check in
14.25 Flyvning med LH 1419 mod Frankfurt Lu  -  
 havn
16.00 Ankomst  l Frankfurt

16.55 Flyvning med LH 840 mod Billund Lu  havn
18.15 Ankomst  l Billund

17.05 Flyvning med LH 830 mod Københavns Lu  -  
 havn
18.30 Ankomst  l København

Folkets hus i Bukarest



SIDSTE FRIST FOR TILMELDING 13. AUGUST 2020

Tilmeldingsblanket for studietur  l Rumænien 25.-31.  oktober 2020 - brug helst hjemmesiden!

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 1.150 kr. pr. person):

Jeg ønsker at fl yve fra Billund   København 

Prisen for studieturen er 11.950 kroner i delt dobbeltværelse.  Prisen kan forhøjes, såfremt studieturen 
gennemføres med færre end 25 deltagere - hvis de  lmeldte ønsker studieturen gennemført.

Er du landmand, SKAL du have en erhvervsrejseforsikring. Spørg gerne Niels Damsgaard Hansen på 
tlf. 51 41 71 58, der kan tegne den ønskede forsikring hos Gouda. 

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.

Depositum 4.500 kroner pr. person indsæ  es på reg. nr. 5470 kontonr. 1819422 ved  lmelding og senest 
13. august 2020. Før modtagelse af depositum er  lmelding ikke gældende. Restbeløbet skal betales senest 
4. september 2020. 

Du får faktura med bekræ  else af din  lmelding, når depositum er indbetalt. Er turen overtegnet eller afl y-
ses den, får du din depositum retur. Ved annullering e  er bekræ  else af bes  lling, er der et annullerings-
gebyr på kr. 2.500 pr. person og evt. a  es  llingsforsikring er tabt. Ved annullering senere end 4. september 
2020 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


