FORUM KU og FOKUS BANK – Messetur
Eurotier 2008 i Hannover og gardsbesøk i Ratzeburg
13.11-16.11.2008

Dag 1 Torsdag 13.11.2008 Stavanger – Berlin – Hannover
Avreise fra Stavanger Lufthavn Sola kl 9.35 med ankomst Berlin kl 11.20. Vi reiser med buss
direkte til messen Eurotier 2008 i Hannover – en av Europas største landbruksmesse. Se
www.eurotier.de.
Middag og overnatting på hotel i Hannover
Dag 2 Fredag 14.11.2008 Messetur og reise til Ratzeburg
Etter frukost på hotellet - fra kl 09.00-17.00 besøker vi Eurotier 2008.
Etter messeslutt ca kl 17.00 reiser vi videre til Ratzeburg til hotellet vårt for middag.
Dag 3 Lørdag 15 nov – Gardsbesøk og besøk på forfabrikk i Ratzeburg
Etter frukost på hotellet er program som følger – ca tider:
Kl 08.30 Gardsbesøk nær Ratzeburg
Kl 11.00 Besøk på ATR Lanhandel forfabrik
Kl 14.00 Gardsbesøk nær Ratzeburg
Begge garden er bruk som har økt besetningen fra ca 50 kyr til ca 200 kyr idag.
Olaf Petersen fra Optimal Kvægrådgivning blir med som guide
Etter siste gardsbesøk reiser vi tilbake til Berlin med buss til hotellet for middag.
Dag 4 Søndag 16 nov – heimreise Berlin – Stavanger
Flyet går med Norwegian kl 09.10 og vi er på Sola kl 10.55

Pris ved minst 25 personer er kr 6500 pr person i dobbelrom. Tillegg for enkeltrom blir
fakturert i etterkant etter at endelig pris fra hotell er fastsatt
Prisen inkudererfølgende:
 Fly (inkl flyskatter) Stavanger-Berlin-Stavanger
 Busstransport mellom byene og på gardsbesøk/forfabrikk i Ratzeburg
 3 hotellovernattinger med frukoster
 Endelig pris blir klar når hotell og buss er bekreftet – følg med på Forum Ku sine nye
internettseder www.forumku.no. Utfyllende informasjon er planlagt lagt ut der
fortløpende.
Fokus Bank er med og sponser en middag.
Noe reise med tog til og fra messeområde og fra hotel i Berlin til flyplass må påregnes og er
ikke inkudert i prisen. Inngangsbilletter til Eurotier er på 20 EUR pr dag eller 38 EUR for
begge dagene kommer og i tillegg.
Med oss på reisen blir 2-3 mann fra Danmark med Carten Houmann i spissen.
For at turen skal arrangeres har vi satt en nedre grense på 20 personer. Maks antall er satt til
30 personer – så her gjelder første mann til mølla..
NB! Påmeldingsfrist – torsdag 9 oktober
På grunn av flyselskapets frist for innbetaling 4 uker før avreise har vi kort påmeldingsfrist.
Spørsmål vedr turen og påmelding kan gjøres til Bjarte Nærland på tlf 95 70 75 59 til eller
Jan Egeland i Fokus Bank på epost jeg@fokus.no eller tlf 41639424
Deltakeravgift på kr 6.500 må innebetales ved påmelding 9 oktober til kto 8508 10 40686

