
som angår såvel landbruget som det øvrige 
samfund. Nemlig adgangen til vand. Hvem har 
mest krav på vandet? Landbruget, der sørger 
for råvarerne til fødevarerne i butikkerne, eller 
forbrugerne, der bruger vand til alskens formål? 
Eller vandløberne, som huser fisk og andet dyreliv? 
Det slagsmål har kørt i årtier uden at finde en varig, 
balanceret løsning.
  Alt dette og hvordan der tænkes forretninger i 
fødevareerhvervet skal der snuses til på denne 
studietur.
  Det er Torben Wiborg, chefkonsulent hos Velas, 
som er rejseleder på turen. Han sørger også for 
oversættelse ved besøgene, og hvor det i øvrigt er 
nødvendigt. 
  For yderligere oplysninger skriv til Niels Damsgaard 
Hansen på e-mail: niels@rejsogoplev.dk eller ring på 
mobil 51 41 71 58. 

Studietur til Californien 
27. januar - 5. februar 2023

Mange kalder Californien for “brødkurven” i USA. 
Baggrunden for det navn er den store, centrale dal, 
som er virkelig frugtbar. Her dyrkes grønsager, frugt 
(mandler, fersken, abrikoser, vin, ris mfl.) og bomuld 
for blot at nævne de vigtigste afgrøder.
Der er også en stor mælkeproduktion på virkelig 
store enheder med mange tusinde køer på hver. 
Californien er desuden kendt for sine teknologiske 
landevindinger - det er her i Silicon Valley, at 
eksempelvis Elon Musk huserer med sine Tesla 
elbiler og raketter mm.
  Inden for fødevarer sker der også meget i USA’s 
mest folkerige stat. Der udvikles alternativer til 
de traditionelle landbrugsprodukter fx i form af 
produkter, der skal ligne kød. Navne som Impossible 
Foods og Upside Foods er eksempler på sådanne 
virksomheder.
  Men der er også store udfordringer i Californien, 



Sidste frist for tilmelding er 5. december 
2022  - kræver betaling af den fulde pris 
straks

Tilmelding er først bindende efter betaling af fuld 
pris. Se i øvrigt de nærmere betingelser for rejsen 
bagerst på tilmeldingsblanketten.

Kort om turen, som er inklusive følgende:
* 10 dage inklusive ud- og hjemrejse
* Direkte flyvning fra København til San Francisco, 
Californien og det samme hjem fra Los Angeles, 
Californien
* 8 overnatninger på gode turistklasse hoteller 
med morgenmad
* 6 aftensmad på restaurant
* vinsmagning på vingård
* maks. 25 deltagere inklusiv Torben Wiborg som 
guide på hele rejsen
* Kørsel i bus som beskrevet i programmet 
* Oversættelse fra engelsk til dansk ved besøg 
mm. klarer Torben Wiborg efter behov

* Entré til besøg mv. som er nævnt i programmet  

 
Pris for studieturen:
Prisen ved mindst 25 deltagere er 25.200 kroner i 
delt dobbeltværelse og 32.300 kroner i eneværelse 
(begrænset antal pladser)

Prisen inkluderer ikke:
* Erhvervsrejseforsikring nødvendig for 
alle med landbrug som erhverv - spørg evt. 
forsikringsselskabet, hvad du/I har brug for af 
forsikring 
* ESTA-godkendelse til USA (pris 21 USD) 
* Transport til og fra Københavns lufthavn
* Drikkevarer til aftensmad
* Drikkepenge undervejs (15-20 % på alt i barer 
og restauranter)
* Personlige udgifter undervejs til fx entréer
* Forudsætning for disse priser er USD-kurs pr. 
30. september 2022 (se mere i betingelserne på 
tilmeldingsblanketten)



Dagsprogram for studietur 27. januar - 5. februar 2023
(alle tider er lokale - ændringer vil forekomme)

Fredag 27. januar
14.00 Vi mødes til check in i Terminal 1 i Køben-
havns lufthavn
16.05 Afgang med SAS til San Francisco
17.55 Ankomst til San Francisco
19.30 Transfer til hotel i downtown San Francisco 
Aftensmad på en restaurant efter eget valg (ikke 
inkluderet)

Lørdag 28. januar
Morgenmad på hotellet
Vi går en tur og snuser til livet i San Francisco
Frokost for eksempel på Fisherman’s Wharf, hvor 
der er flere muligheder (ikke inkluderet)
Mulighed for at sejle på San Francisco Bay, f.eks. 
ud til det berømte, tidligere fængsel Alcatraz (ikke 
inkluderet)
Aftensmad på restaurant (inkluderet uden drikkeva-
rer)
Samme hotel som dagen før

Søndag 29. januar
Morgenmad på hotellet
Kørsel over Golden Gate Bridge med bus
Besøg på vingården St Francis Winery (inkluderet 
med vinsmagning) - se mere her
Besøg i Muir Woods nationalparken med de berøm-
te Redwood træer – se mere her

Retur til hotellet i San Francisco
Aftensmad på restaurant (inkluderet uden drikkeva-
rer)

Mandag 30. januar
Morgenmad på hotellet
07.30 Kørsel mod Silicon Valley (samlet distance ca. 
40 miles)
09.00 Besøg hos tech-ambassadør Anne Marie 
Larsen og hendes mand Anders Meldgaard i ambas-
sadørboligen i Silicon Valley
11.00 Vi håber på besøg på tech-virksomheder som 
fx Impossible Foods - se mere her eller Upside Foods 
- se mere her 
Frokost undervejs – ikke inkluderet

https://www.stfranciswinery.com/experiences/%23tower
https://www.nps.gov/muwo/index.htm
https://impossiblefoods.com/
https://upsidefoods.com/


Hotel i San Jose i Silicon Valley
Aftensmad (inkluderet uden drikkevarer)

Tirsdag 31. januar
Morgenmad på hotellet
08.00 Kørsel mod Salinas Valley og Monterey (sam-
let afstand ca. 90 miles)
Besøg enten Impossible Foods eller Upside Foods 
eller tilsvarende virksomhed
Frokost undervejs – ikke inkluderet
Besøg på vertikalt landbrug og eventuelt grønsags-
avler i Salinas-dalen
Kørsel til hotel i Monterey
Aftensmad på Old Fisherman’s Wharf (inkluderet 

uden drikkevarer)

Onsdag 1. februar
Morgenmad på hotellet
Kørsel mod Hilmar og Harris Ranch (samlet afstand 
ca. 205 miles)
Besøg Yosemite Jersey Dairy, som også er medejer 
af Hilmar Cheese Company. Cirka 2.250 jerseykøer 
med opdræt
Kørsel til Hilmar Cheese Company - se mere her
Frokost i deres restaurant – ikke inkluderet
Kort rundvisning med forklaring om historie mm.
Kørsel mod Harris Ranch i Coalinga
Overnatning Harris Ranch

https://www.hilmarcheese.com/


Middag i deres restaurant (inkluderet uden drikke-
varer)

Torsdag 2. februar
Morgenmad på hotellet
Kørsel mod Visalia og Bakersfield (samlet afstand ca. 
100 miles)
Besøg Harris Farms med agerbrug. Cirka 3.500 hek-
tar arbejdsintensive afgrøder som gulerødder, salat, 
tomater, bomuld, løg, spidskål, vandmeloner, mand-
ler, pistacienødder og industrihamp. Derudover 
forarbejdes en stor del af råvarerne egne anlæg, 
hvilket betyder, at der er omkring 2.000 ansatte i alt 
– se mere her
Frokost undervejs efter eget valg – ikke inkluderet
Vi håber på møde i Visalia med Roland Fumasi, fi-
nansieringsekspert hos Rabo AgriFinance. Rabobank 

er en hollandsk bank, som har betydelige finansielle 
aktiviteter inden for blandt andet landbrugssektoren 
i USA. Se mere her 
Hotel i Bakersfield
Aftensmad (inkluderet uden drikkevarer)

Fredag 3. februar
Morgenmad på hotellet
Kørsel mod hotel nær Los Angeles International Air-
port (LAX) (samlet afstand ca. 120 miles)
Besøg på ruten – endnu ikke planlagt – men om 
muligt en virksomhed i energisektoren
Frokost undervejs efter eget valg – ikke inkluderet
Besøg på landbrug – endnu ikke planlagt
Ankomst til hotel nær Los Angeles internationale 
lufthavn
Aftensmad (inkluderet uden drikkevarer)

Lørdag 4. februar
Morgenmad på hotellet
Tid på egen hånd
11.00 Transfer med hotellets shuttle bus til Los An-
geles International Airport (LAX)
Tjek ind
14.30 Afgang med SK 932 mod København

Søndag 5. februar
10.20 Ankomst til Københavns lufthavn

https://harrisfarmsinc.com/archive.harrisfarms/affil.html
%20https://www.thepacker.com/news-news/people/rabobank-promotes-roland-fumasi-lead-research-division


 

SIDSTE FRIST FOR TILMELDING 5. DECEMBER 2022
- KRÆVER FULD BETALING STRAKS

Tilmeldingsblanket for studietur til Californien 27. januar - 5. februar 2023
(brug gerne hjemmesiden www.rejsogoplev.dk - klik her)

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

Adresse:

Evt. navn og adresse til fakturering:

Mobil:             Fastnet: 

E-mail:

Dobbeltværelse sammen med:

Eneværelse (tillæg 7.100 kr. pr. person):

Prisen for kurset er 25.200 kroner i delt dobbeltværelse. Prisen kan ændre sig, hvis der sker væsentlige 
ændringer i valutakurserne i forhold til Nationalbankens kurs for valuta 30. september 2022 (mere end +-5 
%). Prisen kan også forhøjes, såfremt kurset gennemføres med færre end 25 deltagere - hvis de tilmeldte 
ønsker kurset gennemført.

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

Afbestillingsforsikring koster seks procent af det, der ønskes refunderet ved afbestilling som følge af sygdom 
mv. Hvis du/I ønsker sådan en, skal den betales sammen med indbetaling af depositum. Spørg herom.

Depositum 12.500 kroner pr. person indsættes på reg. nr. 5470 kontonr. 1819422 ved tilmelding og senest 
20 oktober 2022. Før modtagelse af depositum er tilmelding ikke gældende. Restbeløbet skal betales senest 
15. november 2022. 

Du får faktura med bekræftelse af din tilmelding, når depositum er indbetalt. Er turen overtegnet eller afly-
ses den, får du din depositum retur. Ved annullering efter bekræftelse af bestilling, er der et annullerings-
gebyr på kr. 4.500 pr. person og evt. afbestillingsforsikring er tabt. Ved annullering senere end 20. oktober 
2022 er depositum tabt. Ved annulering efter 15. november 2022, eller ved manglende eller for sent frem-
møde 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

https://www.rejsogoplev.dk/tilmelding.html

