
Den 19.-27. juni 2020
Agrocura kursus i det vestlige USA

Vi er specialister i analyser
og anbefalinger indenfor finans og råvarer

Invitation



Vi vil gerne invitere dig med på et lærerigt, specialdesignet kursus i USA. 
Vi skal besøge mange spændende og inspirerende virksomheder med 
forskellige aktiviteter for at blive klogere på markedet for afgrøder, land-
brugserhvervet og USA’s økonomi i en periode med mange usikkerheder 
på verdensmarkedet.

Fra Agrocura deltager i hele kurset Jens Schjerning, Jens Kornbeck og 
Anders Mortensen.
De vil alle tre tage aktivt del i og være til rådighed gennem hele kurset. 
Desuden har vi Niels Damsgaard Hansen, tidligere chefredaktør, med 
som erfaren dansk rejseleder. Han oversætter også fra engelsk til dansk 
ved besøgene, og hvor det ellers er nødvendigt.

Du kan læse meget mere om kursets indhold idagsprogrammet på de 
følgende sider. Har du spørgsmål, så skriv gerne til niels@rejsogoplev.dk 
eller ring på tlf.nr. 5141 7158.

Agrocura kursus i det vestlige USA
Den 19.-27. juni 2020 
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Rejs og Oplev ApS er teknisk arrangør og medlem af rejse-  
garantifonden, hvilket lovliggør kurset.
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Kurset er inkl. følgende:
•   9 dage med ud- og hjemrejse  
•   Fly til Seattle og retur fra Los Angeles
•   Buskørsel i USA som beskrevet i programmet
•   7 overnatninger med morgenmad på turistklassehoteller
•   6 frokoster (med drikkevarer som nævnt)
•   7 aftensmad (med drikkevarer som nævnt)
•   Niels Damsgaard Hansen er rejseleder og oversætter til dansk ved 
    alle besøg med mere  
•   Tre medarbejdere fra Agrocura

Prisen inkluderer ikke:
•   Drikkevarer udover de nævnte til frokost og aftensmad  
•   Rejseforsikring (erhvervsrejseforsikring er nødvendig for alle, der har 
    landbrug som erhverv - spørg om hvad du/I har brug for af
    forsikring)
•   ESTA-godkendelse før indrejse til USA - pris14 USD. Følg vejled  
    ning, der kommer senere
•   Drikkepenge undervejs - på alle restauranter/barer i USA betaler  
    man mindst 15 % i drikkepenge
•   Personlige udgifter undervejs

Prisen ved mindst 20 deltagere er:
•   26.000 kr. plus 25 % moms i delt dobbeltværelse
•  Tillæg for eneværelse 3.750 kr. plus 25 % moms (begrænset antal pladser)
•  Forudsætning for disse priser er den nuværende valutakurs på USD

Yderligere oplysninger:
Ring til Niels Damsgaard Hansen på tlf. nr. 5141 7158 eller skriv 
til niels@rejsogoplev.dk hvis du har spørgsmål til kurset

Skriftlig tilmelding:
Skriftlig tilmelding med de oplysninger, der bedes om enten på tilmeldings-
blanketten på vores hjemmeside (www.agrocura.dk), eller direkte til Niels 
Damsgaard Hansen på mail: niels@rejsogoplev.dk



Program:
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Fredag den 19. juni
04.30  Vi mødes til check in i Billund Lufthavn
06.20  Afgang med LH 843 mod Frankfurt
07.45  Ankomst til Frankfurt

05.00  Vi mødes til check in i Københavns Lufthavn
06.50  Afgang med LH 833 til Frankfurt
08.20  Ankomst til Frankfurt

09.45  Vi mødes alle ved gaten til vores fly til Seattle
10.45  Afgang med LH 490 til Seatlle, Washington State

11.55  Ankomst til Seattle-Tacoma Airport

13.30  Vi kører sydover i bus til staten Oregon (afstand ca. 270 km)
17.00  Ankomst til Corvallis - hvor DLF har sit hovedkontor for USA Indkvartering på hotel
19.00  Aftensmad på mexicansk restaurant lige overfor hotellet

Lørdag den 20. juni
•   Morgenmad på hotellet 
•   Indledende dag med introduktion af hinanden og intro til DLF i USA/Canada 
•   Let frokost undervejs - fx fastfood eller burger/sandwich med en øl/vand
•   Besøg på farm med frøavl
•   Overnatning på samme hotel som dagen før
•   Aftensmad på restaurant i byen med to øl eller ½ flaske husets vin

Søndag den 21. juni
 Morgenmad på hotellet
 Besøg med fokus på frøavl - måske svært på en søndag
12.00  Let frokost undervejs - fx fastfood eller burger/sandwich med en øl/vand
13.00  Kørsel mod syd til Redding 
 https://en.wikipedia.org/wiki/Redding,_California(afstand ca. 580 km)
19.30  Ankomst og indkvartering i Redding, Californien
 Aftensmad på restaurant i byen med to øl eller ½ flaske husets vin 
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Mandag den 22. juni
•   Morgenmad på hotellet
•   Kørsel videre sydpå mod Modesto (afstand ca. 380 km)
•   Besøg på landbrug
•   Let frokost undervejs - fx fastfood eller burger/sandwich med en øl/vand
•   Besøg på landbrug eller virksomhed
•   Ankomst og indkvartering i Modesto
•   Aftensmad på restaurant i byen med to øl eller ½ flaske husets vin

Tirsdag den 23. juni
•   Morgenmad på hotellet
•   Besøg på landbrug eller virksomhed
•   Let frokost undervejs - fx fastfood eller burger/sandwich med en øl/vand
•   Besøg på landbrug eller virksomhed
•   Ankomst til samme hotel som dagen før
•   Aftensmad på restaurant i byen med to øl eller ½ flaske husets vin
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Onsdag den 24. juni
•   Morgenmad på hotellet
•   Kørsel videre sydpå mod Fresno
•   Besøg på landbrug eller virksomhed
•   Let frokost undervejs - fx fastfood eller burger/ sandwich med en øl/vand
•   Besøg på landbrug eller virksomhed
•   Ankomst og indkvartering i Fresno
•   Aftensmad på restaurant i byen med to øl eller ½ flaske husets vin

Torsdag den 25. juni
•   Morgenmad på hotellet
•   Kørsel videre mod Los Angeles (afstand ca. 360 km)
•   Besøg på landbrug eller virksomhed
•   Let frokost undervejs - fx fastfood eller burger/sandwich med en øl/vand
•   Besøg på landbrug eller virksomhed
•   Ankomst og indkvartering i Los Angeles
•   Aftensmad på restaurant i byen med to øl eller ½ flaske husets vin
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Fredag den 26. juni
 Morgenmad på hotellet
 Opsamling på kurset
12.00  Afgang mod lufthavnen
13.00  Ankomst til Los Angeles International Airport
 Frokost på egen hånd i lufthavnen
15.10  Afgang med LH 457 til Frankfurt

Lørdag den 27. juni
10.50  Ankomst til Frankfurt
 Frokost på egen hånd i lufthavnen

12.25  Afgang med LH 838 mod Billund Lufthavn
13.40  Ankomst til Billund Lufthavn

12.50  Afgang med LH 828 mod Københavns Lufthavn
14.10  Ankomst til Københavns Lufthavn



Prisen for kurset er 26.000 kroner plus 25 % moms i delt dobbeltværelse. Prisen kan ændre 
sig, hvis der sker væsentlige ændringer i valutakurserne i forhold til Nationalbankens kurs for 
valuta 1. oktober 2019 (mere end +-5 %). Prisen kan også forhøjes, såfremt kurset gennem-
føres med færre end 20 deltagere – hvis de tilmeldte ønsker kurset gennemført.

Som landmand SKAL du have en erhvervsrejseforsikring. Spørg gerne Niels Damsgaard 
Hansen på tlf. 5141 7158, der har mulighed for at tegne den ønskede forsikring. Hvis du/I 
kommer til skade uden at være forsikret, kan det blive MEGET dyrt.

Afbestillingsforsikring koster 6 % af det, der ønskes refunderet ved afbestilling som følge af 
sygdom mv. Hvis du/I ønsker sådan en, skal den betales sammen med indbetaling af deposi-
tum. Spørg herom.

Depositum 9.500 kroner plus 25 % moms pr. person indsættes på reg. nr. 5470 kontonr. 
1819422 ved tilmelding og senest 15. marts 2020. Før modtagelse af depositum er tilmel-
ding ikke gældende. Restbeløbet skal betales senest 15. april 2020. 

Du får faktura med bekræftelse af din tilmelding, når depositum er indbetalt. Er turen overteg-
net eller aflyses den, får du dit depositum retur. Ved annullering efter bekræftelse af bestil-
ling, er der et annulleringsgebyr på kr. 1.500 pr. person og evt. afbestillingsforsikring er tabt. 

Ved annullering senere end 15. marts 2020 er depositum tabt. Ved annullering efter 15. april 
2020, eller ved manglende eller for sent fremmøde på afrejsedagen, mistes 100 %. Deltager-
ne er selv ansvarlige for at afgive korrekte oplysninger om navne, adresser med videre.
Yderligere oplysninger hos Niels Damsgaard Hansen, e-mail niels@rejsogoplev.dk eller tlf. 
5141 71 58.

Faktura vedr. denne rejse sendes til dig fra ”Rejs og Oplev”.

Tilmelding skal ske via vores hjemmeside www.agrocura.dk eller direkte 
til Niels Damsgaard Hansen på mail: niels@rejsogoplev.dk

Jens Terp-Nielsens Vej 13 | 6200 Aabenraa | Tlf. 7436 5150www.agrocura.dk

SIDSTE FRIST FOR TILMELDING 15. MARTS 2020


