Program Resa till IHF Panningen, Holland 25-29 juli 2019
Nu kan du följa med på Traktor Powers nya läsarresa till Holland/Belgien och den stora
nostalgifesten i Panningen. Reseledare från Traktor Power medföljer.
(F=frukost, L=lunch, M=middag)
Dag 1, torsdag 25 juli

Amsterdam - Zwolle

(-/L/M)

Avresa med flyg från Stockholm. (önskar du flyga från annan ort mot ev. tillägg, hör av dig!)
Ankomst Amsterdam där vår engelsktalande guide och buss med chaufför möter upp.
Lunch. Resan går först till Dronten för ett besök på en större spannmålsgård där vi
får titta på maskinparken. Vi fortsätter sedan till Zwolle och på vägen besöker vi Van
Werven i Oldenborek för att kolla in deras Cameco 805.
Incheckning på hotell i centrala Zwolle. Middag serveras.
Dag 2, fredag 26 juli

Zwolle - Asten/Venlo

(F/L/M)

Frukost serveras på hotellet innan vi åker till De Laarmanmuseet, ett landsbygdsmuseum med ett flertal veterantraktorer. http://delaarman.nl/
Lunch serveras och därefter vidare till Arcen.
Besök på Hertog Jan bryggeriet. Incheckning på hotell i närheten av Asten eller
Venlo. Middag serveras på hotellet.
Dag 3, lördag 27 juli

Asten/Venlo - Panningen

(F/-/M)

Efter frukost blir det en tidig avresa mot Belgien och Meeuwen för ett besök på
Happy Iron. Efter nån timme vänder vi åter mot Holland för att tillbringa resten av
dagen på Internationaal Historisch Festival Panningen - Hollands största utställning
med veterantraktorer, arbetsredskap, hästdrivna maskiner med mera.
Transfer åter till hotellet för middag och övernattning.
Dag 4, söndag 28 juli

Panningen

(F/-/M)

Frukost serveras på hotellet och därefter åker vi tillbaka för ytterligare en heldag på
Panningen. Framåt kvällen återresa till hotellet. Middag.
Dag 5, måndag 29 juli

Veterantraktormuseut - Sverige

(F/L/-)

Vi äter frukost och åker sedan till veterantraktormuseet Molenaars oude Tractoren
för ett besök. Här finns ett stort antal traktorer från 1920-80 tal, Farmall, Mc Cormick,
IH m.fl. http://www.molenaarsoudetractoren.nl/
Lunch serveras och därefter transfer till flygplatsen för hemresa.
Flyg till Stockholm Arlanda.
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Pris per person i delat dubbelrum SEK 12 550
Enkelrumstillägg
SEK 1 875
I priset ingår:
Flyg T/R Arlanda-Amsterdam, 4 övernattningar på minst 3* hotell inkl. frukost, buss, chaufför
samt engelsktalande guide under hela resan, medföljande reseledare från TraktorPower, 3
luncher, 4 middagar, 2 dagars entré till Panningen, studiebesök och övriga entréer enligt
programmet, resefolder med info om resmålet och praktisk reseinformation
Följande ingår inte i priset:
Dryck till måltider, dricks till busschaufför och guide, reseförsäkringar, avbeställningsskydd,
personliga utgifter

Bokningsvillkor
Priset är beräknat med dagens valutakurs och kan ändras till och med slutbetalningsdagen.
Boka avbeställningsskydd och reseförsäkring
Det är viktigt att avbeställningsskydd meddelas vid bokning och betalas i samband med
anmälningsavgiften. Vi har samarbetsavtal med ERV som är branschledande på reseförsäkringar.
Passande försäkring beställs enkelt genom vår hemsida www.nnresor.se, bra att veta. Kostnaden
för avbeställningsskydd är 6% av resans kostnad.
Om enskild resenär har tecknat reseförsäkring kan återbetalning av avbokad resa ske 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.

