Skåne Nötköttsproducenter

Inbjudan till resa med inriktning på köttproduktion
Österrike-Salzburg, 1-5 juli 2019
Dag 1, måndag 1 juli 2019 Köpenhamn-München-Zell am See
12.45 flyg från Köpenhamn till München. Ankomst 14.20. Buss och er svensktalande
reseledare tar emot. Resans första besök blir på en saltgruva med aktivitet redan under
förhistorisk tid. 65 km tunnlar varav 13 km är öppna för allmänheten.
Sedan tar vi oss till hotellet i närheten av Zell am Zee. Incheckning samt middag.

Dag 2, tisdag 2 juli 2019 Zell am See med omnejd
Frukost serveras på hotellet. Vi gör idag två gårdsbesök i Alperna och ser olika typer av
alpina köttdjursgårdar. Många djurägare flyttar sina djur till bete på högre höjder som
vintertid är flitigt besökta av skidturister. Såväl betet som ersättningen är gynnsam för
verksamheten. De vanligaste raserna är Simmental och den lokala Pinzgauer.
Första gården är en traditionell alpin gård med köttdjur.
Lunchmöte med representanter för delstaten Salzburgs köttavelsorganisation för
att höra om deras aktiviteter, arrangemang av event och arbete för det lokala köttet.
På eftermiddagen besöker vi en gård som säljer sitt kött i egen gårdsbutik. Därefter
åter till Zell am See för att tillbringa kvällen på egen hand. (middag på egen hand.)

Dag 3, onsdag 3 juli 2019 Zell am See med omnejd
Efter frukost är det dags att uppleva Alpernas högst berg Grossglockner med en färd
utmed den välkända högalpins vägen. Förutom många fotostopp kan vi välja en kortare
promenad eller en lite längre vandring. (lunch på egen hand.)
Dagen är väderberoende - som alternativ vid dimma erbjuds t.ex. båttur på Zellersee, besök på ett alpin
SPA, besök i Nationalpark, besök på Ritzen slottet. Kostnad tillkommer.
Vi besöker också en av de många sommarbetesängarna med betande djur.
Middag serveras på en typisk ”Alm” – en restaurang mitt i kornas sommarbete.
Åter till Zell am See för övernattning.
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Dag 4, torsdag 4 juli 2109 Zell am See-Salzburg
Frukost serveras på hotellet. Utcheckning och färd mot Salzburg (ca 100km) Resan går
först till en gård med nötkött och därefter till en ekologisk gård med blandad
verksamhet; mjölk, växtodling och frukt. Här finns också bageri och egen butik. Vid
ankomst till Salzburg gör vi en stadsrundtur i den vackra staden där kultur och musik är
ständigt närvarande. Vi promenerar i den gamla delen som av Unesco utsetts till världsarv
och ser bl.a. slottet Maribell. (lunch på egen hand) Eftermiddagen ges fri för att njuta av
stadens charm, kanske prova en Mozartkugel eller ta en kaffe på något av de traditionella
caféerna. Incheckning på hotell. Avskedsmiddagen serveras på Hohensalzburg Slott med
utsikt över hela Salzburg.

Dag 5, fredag 5 juli 2019 Salzburg-München-Köpenhamn
Frukost serveras på hotellet. Utcheckning. På väg till flygplatsen stannar vi vid Red Bull
Hangar 7 som inte bara är en arkitektonisk upplevelse utan också världens största, privata
flygplanssamling som visas tillsammans med racingbilar och konst. (lunch på egen hand).
20.15 Avresa från München. 21.45 Ankomst Köpenhamn.

Boka din plats direkt online på
www.nnresor.se/bokaresa
Vi ser fram emot din bokning senast 15 april 2019
Kostnad per person i delat dubbel SEK 14 940
Enkelrumstillägg SEK 1 540
Inkl. paketresemoms 2,67%
Priset gäller vid minst 25 betalande. Vi förbehåller oss rätten att ställa in resan alt. justera priset vid färre resenärer.
I priset ingår: flyg T/R Köpenhamn-München, buss, chaufför och svensktalande reseledare,
4 övernattningar på hotell inkl. frukost, 1 lunch, 3 middagar, studiebesök och entréer till
sevärdheter enligt program, resefolder med information och praktisk reseinformation
I priset ingår inte: dryck till måltider, dricks till busschaufför och guide, reseförsäkringar,
avbeställningsskydd, personliga utgifter
En anmälningsavgift på SEK 1 500 betalas vid anmälan
Efter bekräftad bokning gäller följande avbokningsvillkor:
15 april – 31 maj debiteras avbokning med SEK 4 000 per person
1 juni – 15 juni debiteras 100% av avbokningskostnaden
Priset är beräknat med dagens valutakurs och kan ändras till och med 20 dagar före avresa.
Boka avbeställningsskydd och reseförsäkring
Det är viktigt att avbeställningsskydd bokas och betalas i samband med anmälningsavgiften. Tänk
på att den privata reseförsäkringen sällan gäller om resan betalats via företaget, då krävs en
speciell tjänstereseförsäkring. Vi har samarbetsavtal med ERV som är branschledande på
reseförsäkringar. Passande försäkring beställs enkelt genom vår hemsida www.nnresor.se, bra att
veta. Såväl försäkring för privatresa som affärsresa kan tecknas genom N&N resor. Kostnad för
avbeställningsskydd är 6% av resans pris.
Resenär som har tecknat avbeställningsskydd kan få avbokad resa återbetald genom
försäkringsbolaget enligt försäkringens gällande regler.
Resegarantier N&N resor har fullständiga resegarantier enligt Resegarantilagen genom vårt
bolagsnamn Discover Sweden Tours. Observera att vår resegaranti endast gäller för de tjänster
som är bokade genom oss.

