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Studieresa till Frankrike 14-18 mars 2023 
 

Växtodling, grisar, potatis och några droppar champagne! 
 
Innan vårbruket drar igång i Sverige gör vi en tur till Frankrike. Vi vill få inspiration av 
framgångsrika lantbrukare och höra hur de driver sina gårdar och möter omvärldens 
utmaningar, både naturens, politikens och marknadens. Samtidigt får vi höra om hur man 
kan bygga sin marknad – både med ett världskänt varumärke och på lokal nivå.  
 
Som alltid på våra resor ingår nätverkande, god mat och dryck! 
Vi ser framemot att föra denna resa med dig, Eva Maria och Claes Friberg  
 
(F=frukost, L=lunch, M=middag) 
 
 
Dag 1, tisdag 14 mars   Paris – Compiégne                           (-/L/M) 
Växtodling - potatis   
 
Flyg till Paris CDG med ankomst senast kl 10.30 
 
Här möter vi vår svensktalande guide och chaufför som kommer att följa oss på resan. 
 
Vi börjar med lunch på väg mot vårt första studiebesök i området Picardie.  

Här finns ett mycket konkurrenskraftigt jordbruk tack vare sina goda jordar och ett klimat som är 
gynnsamt för grödor. Det är det viktigaste området i Frankrike för sockerbetor, ärtproduktion och 
även mycket viktigt för odling av potatis och endiver. 
 
Gården är en typiskt medelstor familjegård, (220ha) med de vanligaste grödorna som vete, potatis 
och sockerbeta. De producerade livsmedlen säljs till privata handlare. 
 
Vi åker sedan till Compiègne (55km) där vi checkar in på Hotel T'Aim som blir vår bas de kommande 
två nätterna. https://www.taimhotel.com/en/ 
 
Middag serveras på hotellet 
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Dag 2, onsdag 15 mars    Compiègne / Montdidier                          (F/L/M)   
Växtodling - gris – potatis - destilleri 
 
Frukost serveras på hotellet. 
 
Idag reser vi Montdidier-området och börjar på en integrerad grisgård med 400 suggor  
och slaktsvin samt 400 ha spannmål. De tar hjälp av ett lokalt företag för saltning av köttet och säljer 
sedan sitt kött lokalt. 
 
Lunch som följs av besök på en familjeägd gård med destilleri och produktion av whisky och gin. 
Provsmakning. 
 
Sist på dagen kommer vi till en större potatisodlare: 700 ha odlad mark varav 230 ha potatis. Andra 
grödor är sockerbetor, lin och lök. Här finns en biogasanläggning och eget potatislager. Försäljning till 
industri, färskvaruhandel och på export 
 
Vi åker sedan tillbaka till hotellet för middag och övernattning 
 

 
Dag 3, torsdag 16 mars    Compiègne – Reims                           (F/L/D) 
Växtodling - champagne 
 
Frukost serveras på hotellet. 
 
På väg mot champagnedistriktet och den historiska staden Reims som blir vårt nästa boende 
besöker vi en större spannmålsgård 
 
Lunch  
 
På eftermiddagen kommer vi till en familjeägd vingård i den vackra dalen runt floden Marne 
Som många gårdar har de drivits I samma familj i flera århundraden 
 
Vi åker sedan till den Reims för incheckning på vårt hotell Les Templiers där vi njuter av kvällens 
middag https://www.hotel-templiers-reims.com/en/ 
 

Dag 4, fredag  17 mars 2023    Reims                             (F/L/M) 
Grisgård med gårdsbutik 
Frukost serveras på hotellet. 
 
Ett ungt franskt par bestämde sig för att lämna sina arbeten och startade en gård med 
grisproduktion. Det tillverkar ett flertal delikatesser som de säljer i sin gårdsbutik och på marknader 
i närområdet. 
 
Lunch följt av ett guidat besök I den pampiga katedralen i Reims  
 
Dagen fortsätter på ett av de stora champagnehusen i området 
 
Innan kvällen samlas vi för en stunds diskussion om vad vi sett och vilka lärdomar vi kan ta med oss 
hem till våra egna verksamheter 
 
Middag och övernattning på samma hotell 
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Dag 5, lördag 18 mars 2023   Reims - Paris                             (F/-/-) 
Gett gård med gårdsbutik - Hemresa 
Frukost serveras på hotellet. 
 
På väg mot flygplatsen gör vi ett sista studiebesök. Gården odlar spannmål och har getter.  
Av mjölken gör de egen ost som säljs i deras gårdsbutik 
Här finns möjlighet att ställa frågorna vi fortfarande vill ha svar på 
 
Ankomst till flygplatsen för incheckning och hemresa 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Förslag för flyg 
 
Vi vill göra det enkelt att flyga från den flygplats man vill, och även att lägga till en eller flera dagar på 
sin resa. Därför ingår inte flyg i basprogrammet men vi hjälper gärna till att boka om det önskas. 
Bokning av flyg görs när resan är bekräftad, det vill säga att vi uppnått 20 deltagare. 
Vi rekommenderar resa med Air France från alla flygplatser för en sammanhållen tid för hemresa på 
lördagen. 
 

Stockholm 
SAS    utresa 06.05- 10.25 via Köpenhamn  hemresa direkt  13.25-15.55 
Air France  utresa 06.00- 08.50        hemresa     15.55-18.35 
 
Köpenhamn 
SAS    utresa 08.30-10.25         hemresa     11.10-13.00 
Air France  utresa 06.25- 08.30        hemresa    15.20-17.15 
 
Göteborg 
HOP utresa  06.00-08.20          hemresa    14.50-17.00 
(HOP ägs av Air France) 

 
 

 
 
 

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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Kostnad för ovanstående resa per person i delat dubbelrum    18 450 kronor 
 

Enkelrumstillägg            2 590 kronor  
 
Paketresemoms tillkommer 2,67 %  
 
Följande ingår i priset: 
Buss och chaufför under hela resan 
Svensktalande reseledare under hela resan 
4 övernattningar på 4-stjärnigt hotell med kontinental frukost  
4 luncher 
4 middagar  
Studiebesök enligt programmet, med reservation för ändringar 
Entréer till övriga sevärdheter enligt programmet, med reservation för ändringar.  
Organisationskostnader  
Resefolder med information om resmålet och praktisk reseinformation till samtliga 
deltagare. 
 

Följande ingår inte i priset: 
Flyg  
Dryck till måltider, dricks till busschaufför och guide, reseförsäkringar, avbeställningsskydd,  
personliga utgifter 
 
Priset är beräknat med dagens valutakurs och kan ändras till och med 20 dagar före avresa.  
 

 

 
Anmälan  
 
Anmälan gör så snart som möjligt för att kunna bekräfta resan och boka flygbiljetter 
Dock senast den 20 januari. Därefter bokning i mån av plats 
 
Vi förbehåller oss rätten att ställa in resan om vi inte når upp till minimiantalet 20 deltagare 
 
När resan bekräftats skickas en faktura som kan delbetalas med 3 000 kronor vid 
mottagande av fakturan och resterande belopp senast den 10 februari 
 
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. 
 

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.  
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