Program studieresa med Land Lantbruk till Irland, 4-8 oktober 2020
Irland med sitt böljande gröna landskap och gästvänliga befolkning är alltid ett eftertraktat
resmål. Att det då också är ett EU-land som lyckats med såväl bidrag som tillväxt gör det till ett
intressant resmål ur studiesynpunkt. Vi erbjuder här ett program där vi under fem dagar träffar
entreprenörer och framgångsrika engagerade lantbrukare med olika inriktningar. Följ med på
resan och hämta inspiration för din egen verksamhet samtidigt som du träffar svenska kollegor
från hela Sverige.
(F=frukost, L=lunch, M=middag)
Dag 1, söndag 4 oktober

Dublin – Wicklow – Carlow (150 km)

(-/L/M)

07.35 Avresa från Stockholm, Arlanda.
09.20 Ankomst till Dublin där er svensktalande guide möter. Avresa söderut (ca 2 tim) mot
de gröna böljande Wicklow Mountains för ett besök på en mjölkgård som är en utvald
leverantör till Baileys Irish Cream – korna kallas förstås för ”Baileys Ladies”. Gården
drivs av två bröder, här finns 175 kor Holstein och gården är med i medlemsorganisations
Glanbias hållbarhetsprogram. Lunch serveras på gården och därefter går färden västerut
till Carlow, incheckning på hotell. Middag serveras.
Dag 2, måndag 5 oktober

Carlow – Cork (190 km)

(F/L/M)

Frukost serveras på hotellet. Avresa mot Borris för dagens första besök på Keenans
fabrik för fodervagnar. Vi fortsätter sedan till Cashel för lunch på en traditionell pub.
Vi gör ett fotostopp vid Rock of Cashel; en samling medeltida kyrkliga byggnader på en
kalksten i Golden Vale varav det runda tornet från 1100-talet är av den äldsta byggnaden.
I närheten av Cashel besöker vi en gård som gjort en för Irland ovanligt stor satsning på
mjölkfår med 1000 mjölkande får. De är nu prisbelönade och levererar fårost, yoghurt,
glass m.m. Vid besöket får vi också se deras skickliga fårhundar i arbete. Vi fortsätter
söderut till hamnstaden Cork för incheckning på Maldron Hotel South Mall. Middag
serveras på hotellet.
Dag 3, tisdag 6 oktober

Cork med omnejd (100 km)

(F/(S)/M)

Frukost serveras på hotellet. Vi börjar dagen med besök på en traditionell mjölkgård
där ägaren är en f.d. vice ordförande i IFA (motsvarande LRF) för en informativ
förmiddag om allmänt lantbruk på Irland, marknaden, EU och produktion till stor del
baserad på bete. Gården är på 130 ha och man har 245 kor. Besöket avslutas med
te/kaffe och hemlagade scones.
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Vi fortsätter sedan till en gård som satsat på vattenbuffalo. Här finns 200 buffalos som
mjölkas året runt. Av mjölken görs mozzarella samt andra ostar som vi får smaka på efter
att vi tittat på gården. Resan går sedan till Clonakilty Distillery där vi får en inblick i
whiskeyproduktionen och avslutar med en provsmakning. Återresa till Cork. Middag
serveras på en pub i stan. Övernattning på samma hotell.
Dag 4, onsdag 7 oktober

Cork - Dublin (280 km)

(F/L/M)

Frukost serveras på hotellet. Utcheckning. På resan på väg tillbaka till Dublin besöker vi
en gård med köttproduktion. Därefter fortsätter vi till National Stud som är stuteriet
för de bästa kapplöpningshästarna och här finns också en vacker japansk trädgård.
Kapplöpningsindustrin är viktig för irländarna med framgångsrik export. Vi börjar med
lunch och får sedan en guidning av stuteriet. På väg till hotellet i Dublin görs en kort
sightseeingtur i buss (anpassat efter trafiken) innan vi checkar in på Clayton Hotel
Cardiff Lane. Avskedsmiddagen blir på livliga Merry Ploughboys pub med traditionell
dans och musik.
Dag 5, torsdag 8 oktober

Dublin - Sverige

(F/-/-)

Frukost serveras på hotellet. Utcheckning.
10.30 Transfer till flygplatsen.
13.15 Avresa från Dublin.
16.55 Ankomst till Arlanda.

Boka direkt på vår hemsida, senast 30 juni

www.nnresor.se/bokaresa
Pris per person i delat dubbelrum SEK 14 150
Enkelrumstillägg från SEK 2 450
Paketresemoms tillkommer 2,67 %

Vi behöver minst 20 resenärer för att resan ska bli av.

I priset ingår:
Flyg T/R Arlanda-Dublin, Buss, chaufför och svensktalande reseledare under hela resan,
4 övernattningar på minst 3-stjärnigt hotell inkl. frukost, 3 luncher + 1 scones, 4 middagar,
Studiebesök enligt programmet, med reservation för ändringar, Visning och provsmakning på
Clonakilty destilleri, Resefolder med information om resmålet och praktisk reseinformation
I priset ingår inte:
Dryck till måltider, Dricks till busschaufför och guide, Reseförsäkringar, Avbeställningsskydd,
Personliga utgifter

Pga coronavirusets inverkan på världsläget och resandet så erbjuder vi nu fri
avbokning på nybokningar fram till 30 juni. Därefter ser vi över läget och gör ev.
nya anpassningar.
Bokningsvillkor
Anmälan senast den 30 juni därefter endast i mån av plats. Anmälningsavgift SEK 2 000
betalas vid bokningstillfället, denna återbetalas ej. Bekräftelse med faktura erhålles via e-post.
Slutbetalning av resan görs senast 25 augusti. Priset gäller vid minimum 20 personer. Vi
förbehåller oss rätten att ställa in alt. justera priset vid färre än 20 personer. Begränsat antal
platser. Vi reserverar oss för prisförändringar vid förändringar i valutakurs m.m. Priset är
beräknat med dagens valutakurs och kan ändras till och med slutbetalning.
Vid avbokning efter den 1 juli
1 juli– 31 juli debiteras SEK 5 000 per person
1 augusti – 29 september debiteras 50% av resans pris
Från 30 september debiteras full kostnad
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 http://www.nnresor.se
Såväl försäkring för privatresa som affärsresa kan tecknas genom N&N resor. Kostnad för
avbeställningsskydd är 6% av resans totala pris.
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.

De kombinerade resetjänster du erbjuds utgör en paketresa i den mening som avses i
direktiv (EU) 2015/2302. Därför omfattas du av alla EU rättigheter som gäller för paketresor.
Discover Sweden Tours AB kommer att ansvara fullt ut för att paketresan som helhet fullgörs
korrekt. Dessutom har Discover Sweden Tours AB enligt lag, ett skydd för att återbetala dina
betalningar och, när transport ingår i paketresan, säkerställa din hemtransport om det hamnar på
obestånd. Mer information om centrala rättigheter enligt direktiv (EU) 2015/2302 hittar du här!
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