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AGROMEK 18-21 JANUARI 

Agromek är Nordeuropas största 

lantbruksmässa som i mer än 40 år 

samlat jordbruksindustrin, dess 

leverantörer, kunder och partners.  

Det är här hela branschen möts, 

nätverk skapas, handel görs och 

inspiration och kunskap uppstår. 

 

Förutom att besöka mässan så gör vi 

även två studiebesök i Danmark, på 

biogas samt mjölkgård.  

I RESAN INGÅR 

Reseledning, buss och chaufför  

3 övernattningar på hotell inkl. frukost 

2 luncher, 2 middagar (ex. dryck) 

Entré till Agromek 

2 studiebesök enligt program 

Resefolder med program och praktisk 

information  

PRIS SEK 6 950/PERSON* 

* Vid minst 20 betalande  

* Paketresemoms 2,67 % tillkommer 

Enkelrumstillägg SEK 1 450* 

Biljett till branschfesten inkl. mat och 

dryck som tillval SEK 1 400* 

ANMÄL DITT INTRESSE REDAN 

IDAG VIA E-POST ELLER TELEFON  

KONTAKT 
 

Eva Maria Friberg & Katri Danielsson 

N&N resor Agritours Sweden 

Malma Gård 

533 96 Götene 

TELEFON: 0511-502 46 

E-POST: info@nnresor.se 

WEBB: www.nnresor.se 

 

 

 

DAG 1, MÅNDAG 18 JANUARI 2021 

Vi möts upp i Göteborg där vi gemensamt checkar in och bordar 

eftermiddagsfärjan (16.00) till Danmark, Fredrikshavn. Vid ankomst till 

grannlandet blir det en kort promenad från färjeläget till Scandic 

The Reef, 850 m. Gemensam middag serveras på hotellet.  

DAG 2, TISDAG 19 JANUARI 2021 

Frukost serveras på hotellet. Utcheckning och transfer mot Herning. 

På vägen görs ett studiebesök på biogasanläggning och lunch 

serveras på restaurang. Vidare färd till Silkesborg och incheckning 

på vårt Scandic hotell. Middag på egen hand. 

De som önskar åker till branschfesten (ej inkl.) för Agromek på 

kvällen (i Herning). Busstransfer, nätverkande, 3 rätters middag inkl. 

vin och öl samt underhållning ingår mot tillägg.  

DAG 3, ONSDAG 20 JANUARI 2021     

Frukost serveras på hotellet. Transfer till Herning för heldagsbesök  

på Agromek på egen hand, idag öppet kl. 09-20. Lunch ordnar du 

också själv idag. Efter mässan går bussen åter till hotellet, tid för 

uppfräschning. Gemensam middag serveras på hotellet.  

DAG 4, TORSDAG 21 JANUARI 2021 

Frukost serveras på hotellet. Utcheckning och avresa mot 

Fredrikshavn med stopp för ett studiebesök på mjölkgård.  

Lunch serveras på restaurang. Vidare till färjeterminalen och 

incheckning på båten.  

Ankomst Göteborg på eftermiddagen (17.30)  

 

Anmäl ditt intresse redan idag! Vi följer utvecklingen av covid-19 

och beslutar närmare om resan kan genomföras eller ej.  

 
 

Välkommen att hänga med till Danmark och  

 

 


