Studieresa till EuroTier-mässan
i Hannover 12-15 november 2018
EuroTier-mässan ordnas vartannat år och är internationellt sett det största evenemanget inom uppfödning av
nyttodjur. Här samlas 2 200 utställare och cirka 150 000 besökare. EuroTier-mässor har ordnats sedan 1993.
Resan anordnas i samarbete mellan Valdemarsviks Sparbank och Ukna Buss.
Utställarna visar sina innovationer och nyheter som berör skötsel av nötboskap, grisar och fjäderfä. Även fårskötsel finns med i programmet. EuroTier ger en bra allmänbild av branschens nyheter, teknik samt av modern
skötsel och avel av nyttodjur såväl som av de moderna tjänster som branschens företag erbjuder. Den andra
tyngdpunkten på EuroTier är utfodring och tekniker som berör detta, till exempel malare, blandare, kvarnar och
pelletering.
Avresa måndag 12 november:
05:00 Avresa från Sparbankstorget Valdemarsvik
05:30 Värmeverket Gamleby
06:15 Björkbacken Vimmerby
Ev. påstigning utefter vägen
Rast under vägen då det går att köpa något ätbart. Vi åker till Helsingborg och tar Scandlines färja till Helsingör fortsätter genom Danmark och färja Rödby-Puttgarden till Tyskland. Framåt kvällen når vi Seminar Hotel
Schulz i Bergen, cirka sju mil norr om Hannover Frukost på tisdagsmorgonen, bussen tar oss till EuroTier mässan
i Hannover där vi tillbringar hela dagen. Åter till hotellet och gemensam middag på hotellet.
Onsdagen börjar med frukost. Vi gör ett besök på mässan även idag, innan vi åker till Travemünde och går vi
ombord på TT-lines färja som avgår 22:00 till Trelleborg vi äter middag ombord. Torsdag och frukost ombord,
ankomst till Trelleborg kl. 07:30. Bussen tar oss åter till Tjustbygden med beräknad hemkomst cirka kl. 14:00.
Pris: 4.500 kr. per person vilket inkluderar bussresa, färjor, del i 2 bäddshytt insides 1 natt, del i dubbelrum 2
nätter, 3 frukost, 2 middagar och 2 dagars entré till mässan. Enkelrum/hytt tillägg 600 kr. Utsideshytt tillägg
100 kr/person. Valdemarsviks Sparbank bjuder på första kvällens middag.
Medtag pass och euro.
Sista bokningsdag 10 oktober 2018 i mån av plats. Anmälan gör till Caroline Rundqvist, tel 0123-129 13,
e-post: caroline.rundqvist@valdemarsvikssparbank.se
Mer information om mässan: www.eurotier.com/en/
Mer information om hotellet: www.seminarhotel-schulz.de

Box 144, 615 23 Valdemarsvik | Besöksadress: Storgatan 15 A | Tel 0123-129 00 | Fax 0123-129 35
Bankgiro 981-3841 | Org nr 525002-3982 | e-post: info@valdemarsvikssparbank.se
www.valdemarsvikssparbank.se

