
Välkommen att resa med Gotlands Fåravelsförening till England för att 
se och lära om engelsk fårproduktion. Vi samverkar bland annat med 
Lesley Stubbings för att få ut så mycket som möjligt av resan. I mån av 
plats är resan är öppen för alla, förtur för föreningens medlemmar.

Program för resa till England  2-6 oktober 2016
        (F=frukost, L=lunch, M=middag)

Dag 1, söndag 2 oktober                             Sverige – Manchester – York                (-/-/M)
16.25 Avresa från Stockholm direkt med SAS med ankomst 17.55 till Manchester. Resan går 
till York där vi checkar in på vårt hotell och äter middag

Dag 2, måndag 3 oktober                                                                                            (F/L/M)
Efter frukost åker vi till York Auction Center för att se en livdjursauktion. Varje måndag 
säljs tackor, baggar och 2-åriga får. http://www.meatlinc.co.uk/
Lunch serveras på traditionell pub
Besök på Meatlinc Farm med 450 tackor som ägs av George o Steven Fell i West 
Thorganby. I mer än 40 år har företaget arbetat med utveckling av tillväxt och kroppsform för 
lamm genom en tydlig avelsstrategi. Resultatet är rasen, Meatlinc som är idealisk för 
kommersiell lammproduktion. Information om genetik, avel och försäljning av baggar. 
http://www.meatlinc.co.uk/
Besök på ännu en fårgård görs under eftermiddagen
Åter till York för middag och övernattning 

Dag 3, tisdag 4 oktober                               York - Leicester                                       (F/L/M)
Efter frukost checkar vi ut och reser till lilla samhället Thirsk som är känd från serien om 
Veterinären James Herriot. Vi fortsätter till Yorkshire Nationalpark för ett besök på en typisk 
fårgård i Yorkshire Dales med ursprungsrasen Swaledale, en tålig ras för de kalla och 
snöiga vintrarna i bergen. Ullen är av hög kvalitet och exporteras bl. a till Japan för 
tillverkning av vadderade täcken. Gården är på 240 ha med 850 tackor av raserna Swaledale, 
Mule och Blue Faced Leicester. Ullen skickas till British Wool Marketing Board

Efter lunch går resan till Bradford för besök hos British Wool Marketing Board Vi får 
information om ullindustrin och marknad i Storbritannien och en rundvisning. Organisationen 
grundades av lantbrukare 1950 och har sedan dess arbetat hårt för en central försäljning och 
ett så högt pris som möjligt tillbaka till producenten. http://www.britishwool.org.uk/
Incheckning på hotell och middag i  Leicester

Dag 4, onsdag 5 oktober Leicester – Manchester                                                    (F/L/M)
Frukost och utcheckning.
Besök på Leicestershire Sheep Farm tillsammans med fårkonsulenten Lesley Stubbings. 
Denna kommersiella verksamhet arbetar med blandraser för bästa avelsresultat för 
köttproduktion. Efter lunch fortsätter vi till det vackra Peak District National Park för ett 
besök på en gård med 1400 avelstackor, en blandning av Texel, Welsh Mules, Bluefaces 
Leicesters och Zwarbles. Resa till Manchester för incheckning på hotell där middagen 
serveras

Dag 5, torsdag 6 oktober  Manchester - Sverige                                            (F/-/-)
Frukost och utcheckning
09.50 Avresa från Manchester flygplats direkt till Arlanda med ankomst 13.05

http://www.meatlinc.co.uk/
http://www.britishwool.org.uk/
http://www.meatlinc.co.uk/


Kostnad för resan per person i delat dubbelrum     10.290
SEK

Enkelrumstillägg   1.590 SEK per person
Moms 2,67% tillkommer
Priset är baserat på minst 20 betalande och kan ändras vid färre resenärer.

Följande ingår i priset:
Flygkostnad Arlanda - Manchester, Buss under hela resan, engelsktalande reseledare med
lantbrukskunskap,  4  nätter  i  delat  dubbelrum  inkl.  frukost,  3  luncher,  4   middagar,
Studiebesök  enligt  programmet,  med  reservation  för  förändringar.  Resefolder  med
information om resmålet och praktisk reseinformation.

Följande ingår inte i priset:
Dryck till måltider, Dricks till busschaufför och guide, Reseförsäkringar, 
Avbeställningsskydd
Personliga utgifter, transport till och från Arlanda

Anmälan görs till N&N resor Agritours Sweden senast den 5 augusti. Ange namn, adress, 

e-post och telefonnummer samt sätt in anmälningsavgift 1.000:- på bankgiro 331-3632.  

Anmälan görs helst  via e-post. Ring gärna om du har frågor. Frågor svaras också av Anna 
Törnfelt 073-707 29 45. Slutbetalning betalas mot faktura senast den 1 september.

Avbeställningsskydd och Reseförsäkring
För den som gör resan som en studieresa i företaget  är det viktigt att kontrollera att eventuellt 
reseskydd i hemförsäkringen gäller även för arbetsresa. För den som vill teckna 
avbeställnings-skydd måste detta bokas och betalas i samband med att anmälningsavgiften 
betalas. Kostnaden är 6 % av reskostnaden.  Även reseförsäkring för ett gott reseskydd kan 
tecknas, enklast görs detta via vår hemsida www.nnresor.se bra att veta/försäkringar eller 
genom att ringa oss. ERV är vår leverantör av försäkringar. Reseförsäkring kan bokas fram till 
avresa.

Avbokning
Fram till 5 augusti utan kostnad, 6 augusti – 31 augusti 50% av resans pris. Från 1 september 
debiteras fullt pris. 

Resevillkor och garantier
Utöver ovanstående bokningsregler gäller konsumentverkets villkor för paketresor. N&N 
resor är inte ansvarig för händelser och kostnader som påverkar resan som inte kunnat 
förutses eller påverkas av arrangören. N&N resor är ett separat varumärke i bolaget Discover 
Sweden Tours. Vi har fullständiga resegarantier enligt Resegarantilagen. Observera att vår 
resegaranti endast gäller för de tjänster som bokas genom oss. 

http://www.nnresor.se/


N&N resor Agritours Sweden, Malma Gård, 533 96 Götene, Tel: +46-511-502 46, Fax: +-46-511-551
58

e-mail: info@nnresor.se, www.nnresor.se, www.agritourssweden.se
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