
Studieturen er arrangeret i samarbejde med 
Eff ek  vt Landbrug - og i Rusland har Barenbrug 
arrangeret to forskellige, meget spændende besøg 
på landbrug med eff ek  v mælkeproduk  on, 
salgsafgrøder, grønsager og kartofl er.
  Vi har en dansk eller engelsk talende guide med 
hele  den, og   Niels Damsgaard Hansen er med 
som erfaren dansk rejseleder. Han oversæ  er fra 
engelsk  l dansk e  er behov.

Studietur  l Rusland 
23. - 27. oktober 2021

E  er den vestlige boykot af Rusland i 2014 og den 
russiske gengældelse i form af blandt andet boykot 
af vores landbrugsprodukter, har der været fart 
på udviklingen af det russiske landbrug. Det i en 
grad, så behovet for import af fødevarer er faldet 
drama  sk de senere år. Hvordan det er gået  l, og 
hvor det russiske landbrug er nu, og hvor det er på 
vej hen, skal vi s   e nærmere bekendtskab med 
på denne studietur.



Studieturen starter i Billund eller København med at 
fl yve via Frankfurt videre  l Moskva. E  er ankomst 
transfer i bus  l hotellet, hvor vi får en sandwich.
Næste morgen kører vi i bus  l Yaroslav. Frokost får 
vi undervejs, og e  er ankomst er der guidet rundtur 
i den historiske by.
  Tirsdag skal vi på et særdeles spændende fagligt 
besøg på et landbrug med 4.500 højtydende 
malkekøer og en omfa  ende planteavl. Om 
e  ermiddagen kører vi  l Rostov Veliky, hvor vi også 
kommer på en cirka fi re  mers guidet rundtur i den 
historiske by.
  Onsdag starter dagen også med et rig  g 
interessant besøg på et landbrug med 2.100 
malkekøer og 3.200 hektar, hvoraf der er hele 500 

hektar med grønsager og kartofl er. Derfra kører 
vi  l Moskva og får en guidet rundtur  l mange af 
seværdighederne. Vi runder af med a  ensmad på 
hotellet.
  Torsdag morgen kører vi  lbage  l Moskva lu  havn 
for at fl yve hjem  l Billund eller København.
  Du kan læse mere detaljeret om studieturens 
indhold i dagsprogrammet på de følgende sider.
  Vi skal have visum  l Rusland, men da det er uklart, 
hvordan vi får det på nuværende  dspunkt, er det 
ikke inkluderet i prisen. Herom senere!
  
Har du spørgsmål, så skriv gerne  l niels@
rejsogoplev.dk eller ring på 51 41 71 58.



Studieturen er inklusive følgende:
 5 dage med ud- og hjemrejse
 Fly Billund/København-Moskva og retur  l 

Billund/København
 Buskørsel i Rusland som beskrevet i pro-

grammet
 4 overnatninger med morgenmad på turist-

klasse hoteller
 3 frokoster (uden drikkevarer)
 4 a  ensmad (uden drikkevarer)
 By-rundture som beskrevet i programmet
 Niels Damsgaard Hansen er rejseleder og 

oversæ  er  l dansk ved alle besøg med 
mere

Prisen inkluderer ikke:
 Visum  l Rusland - vi hjælper med  l at få 

det udstedt  l gældende dagspris
 Drikkevarer udover de nævnte  l frokost og 

a  ensmad 
 Plig  g rejseforsikring for at få visum (er-

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

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

 Drikkepenge undervejs 
 Personlige udgi  er undervejs

Prisen ved mindst 20 deltagere er:
 9.345 kr. i delt dobbeltværelse
 Tillæg for eneværelse 625 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 senest 9. august 2021 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



Lørdag 23. oktober 
05.00 Check in i Billund Lu  havn
06.50  Afgang med LH 843 mod Frankfurt Lu  havn
08.15 Ankomst  l Frankfurt

04.50 Check in i Københavns Lu  havn
06.40 Afgang med LH 833 mod Frankfurt Lu  havn
08.10 Ankomst  l Frankfurt

09.00 Afgang med LH 1444 mod 
 Moskva Lu  havn (DME) 
13.10 Ankomst  l Moskva 
 Transfer  l hotel Novotel centralt i Moskva
 Tid på egen hånd
18.30 A  ensmad på restaurant (uden drikkevarer)

Søndag 24. oktober
 Morgenmad på hotellet
08.30 Kørsel  i turistbus mod Yaroslav (afstand ca.   
 270 km)
 Stop for let frokost undervejs (uden 
 drikkevarer)
 Indkvartering hotel Azimut

Rundtur i byen med dansktalende guide
19.00  A  ensmad på typisk russisk restaurant 
 (uden drikkevarer) 

Mandag 25. oktober 
 Morgenmad på hotellet
08.00 Afgang  l besøg på storlandbruget 

Voschazhnikovo, som også er navnet på 
landsbyen, hvor landbruget ligger. Her er der 
4.500 malkekøer og i alt 9.200 dyr. Køerne 
yder i gns. 11.400 kg mælk. I markbruget er 
der en omfa  ende planteavl med salgsafgrø-
der og grovfoder.

Let frokost (drikkevarer ikke inkluderet)
 Vi kører i bussen  l Rostov Veliky 
 Rundtur i byen med dansktalende guide

Præsenta  on af landbruget i Rusland ved 
Barenbrug
A  ensmad med 3 re  er på restaurant 
(uden drikkevarer)

Tirsdag 26. oktober
 Morgenmad på hotellet
08.00 Besøg på storlandbruget Krasny Mayak.

På dansk er navnet Det røde fyrtårn. Her er 
der 3.200 hektar, 2.100 malkekøer og med 
opdræt. Køerne yder i gennemsnit 10.300 kg 
mælk. I markerne er der udover grovfoder 
planteavl med fl ere forskellige salgsafgrøder 
plus 500 hektar med kartofl er og grønsager 
Let frokost (drikkevarer ikke inkluderet)

 Vi kører  lbage  l Moskva
 Rundtur i byen med dansktalende guide
 Indkvartering på samme hotel som lørdag

A  ensmad med 3 re  er på restaurant 
(uden drikkevarer)

Onsdag 27. oktober
 Morgenmad på hotellet
 Tid på egen hånd i Moskva
12.30 Frokost (uden drikkevarer)
13.30 Transfer  l Moskva Lu  havn (DME) 
15.45 Ankomst og check in 
17.35 Afgang med LH 1449 mod Frankfurt Lu  havn
20.00 Ankomst  l Frankfurt

21.10 Afgang mod Københavns Lu  havn
22.30 Ankomst  l København

21.20 Afgang mod Billund Lu  havn
22.35 Ankomst  l Billund

Dagsprogram (  derne er lokale 
- mindre ændringer kan ske)



SIDSTE FRIST FOR TILMELDING 9. august 2021

Tilmeldingsblanket for studietur  l Rusland 23. - 27. oktober 2021 - brug helst hjemmesiden!

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

Adresse:

Evt. andet navn og adresse  l fakturering:

Mobil:             Fastnet: 

E-mail:

Dobbeltværelse sammen med:

Eneværelse (  llæg 625 kr. pr. person):

Ønsker at fl yve fra Billund (sæt x)    København (sæt x) 

Mit navn og kontaktoplysninger må stå i deltagerlisten (sæt kryds for ja): 

Prisen for studieturen er 9.345 kroner i delt dobbeltværelse.  Prisen kan forhøjes, såfremt studieturen 
gennemføres med færre end 20 deltagere - hvis de  lmeldte ønsker studieturen gennemført.

Alle SKAL have rejseforsikring for at få visum  l Rusland. Er du landmand, SKAL du have en erhvervsrejse-
forsikring. Spørg gerne Niels Damsgaard Hansen på tlf. 51 41 71 58, der kan tegne den ønskede forsikring. 

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 
9. august 2021. Før modtagelse af depositum er  lmelding ikke gældende. Restbeløbet forfalder senest 15. 
september 2021. 

Du får faktura med bekræ  else af din  lmelding, når depositum er indbetalt. Er turen overtegnet eller 
afl yses den, får du din depositum retur. Ved din annullering e  er bekræ  else af bes  lling, er der et annul-
leringsgebyr på kr. 2.800 pr. person og evt. a  es  llingsforsikring er tabt. Ved din annullering senere end 15. 
september 2021 eller ved manglende eller for sent fremmøde på afrejsedagen, mistes 100 procent. Del-
tagerne er selv ansvarlige for at afgive korrekte oplysninger om navne, adresser med videre.


