Landbruksfaglig tur til USA
02. oktober til 13. oktober 2017

Bli med på en spennende og lærerik tur til Midtvesten i USA!
Her får du se det amerikanske landbruket både i stor og mindre målestokk. Vi skal besøke to John
Deere-fabrikker, den ene der de produserer traktorer, den andre der de produserer blant annet
skurtreskere. Vi skal på flere gårdsbesøk, og besøke en sukkerfabrikk og en fabrikk der man
produserer jordbearbeidingsredskaper. Vi skal også besøke Amishbønder, som representerer en
helt annen side av amerikansk landbruk! Turen arrangereres i samarbeid mellom Amerikabussen
og Felleskjøpet Rogaland Agder

Mandag 2. oktober 2017
Avgang med SAS fra Stavanger 13.35, ankomst
København 14.45, avgang København 15.40,
ankomst Chicago 17.40 lokal tid (7 timer
tidsforskjell). Fra Chicago 19.25, ankomst
Minneapolis 20.51.
Bussen møter oss og kjører til hotellet som ligger
noen minutter fra flyplassen.

Tirsdag 3. oktober
Vi starter dagen med en guidet rundtur i tvillingbyene Minneapolis og St. Paul med norsk
lokalguide. På turen lærer vi mer om
Minneapolis som mølleby. Vi kommer tilbake
til hotellet ved lunsjtider, og ettermiddagen og
kvelden er fri til for eksempel shopping på USAs
største kjøpesenter, Mall of America, som er i
nærheten av hotellet. Om ønskelig kan vi sette
opp busstur til Farm and Fleet, en stor butikk
med hovedvekt på landbruksrelaterte varer.

Onsdag 4. oktober
Etter frokost og utsjekk forlater vi tvillingbyene
og kjører nord-vestover. Vi gjør et gårdsbesøk og,
dersom været tillater det får vi sett tresking.
Ankomst Fargo, Nord-Dakota utpå ettermiddagen.

Torsdag 5. oktober
Red River-dalen av de mest fruktbare
landbruksområdene i verden, og landskapet er
veldig flatt. Her er det mange som dyrker
Sukkerroer, og vi får være med på se
sukkerroeopptaking (værforbehold). Besøk på
sukkerfabrikken Minn-Dak Farmers Coop der vi
får se hvordan sukkerroen blir omgjort til hvitt
sukker. Vi besøker også redskapsfabrikk Wil-Rich
som produserer forskjellig
jordbearbeidingsredskaper (harver, grabber etc).

Fredag 6. oktober
Vi kjører tvers over Minnesota til «meieristaten»
Wisconsin. Her skal vi besøke Norswiss Farms
og se på en moderne melkeproduksjonsgård der
melkingen foregår på karusell. Med sine 1100
kyr er den betegnet som en liten til middels
gård. Overnatting i Eau Claire.

Lørdag 7. oktober
Vi kjører til et typisk Amish-område, og får en
rundtur med en lokal guide og besøker noen
Amishgårder. Videre kjører vi til den lille byen
Thorp der vi skal besøke et gårdsmeieri.

Familien har sin opprinnelse fra Nederland og
produserer Gouda-ost.
På slutten av dagen besøker vi Leinenkugel
øl-bryggeri der vi får en omvisning og
smaksprøver av produktene.

Søndag 8. oktober
I dag kjører vi sørover, og inn i Minnesota og
videre inn i staten Iowa. Overnatting i Waterloo.

Onsdag 11. oktober
Besøk på Caterpillar-fabrikken om morgenen.
Vi kjører til Chicago på ettermiddagen.

Mandag 9. oktober
Vi besøker John Deere-fabrikken på morgenen.
Dette er fabrikken der traktorer i
«norsk størrelse» produseres.
Gårdsbesøk på ettermiddagen.

Torsdag 12. oktober
Omvisning i Chicago med norsk guide. Guiden
har spesiell vekt på Chicagos historie som slakteriby. Hit kom de store kvegdriftene vestfra over
prærien og ble slaktet her. Etter rundturen kjører
vi til Chicago O’Hare flyplass for flyvningen hjem
til Norge. Avgang Chicago 22.05 direkte til
København.

Tirsdag 10. oktober
Vi kjører til Moline og besøker John Deeres
treskerfabrikk. Videre fortsetter vi til Peoria.

Fredag 13. oktober
Ankomst København 13.20, avgang København
14.15, ankomst Stavanger 15.25.

Landbruksfaglig tur til USA

02. oktober til 13. oktober 2017
Turpris:

Pris per person i dobbeltrom: kr. 23 900,Enkeltromstillegg: kr. 5800,Tilslutningsbillett utenfor Stavanger
kommer i tillegg

Påmelding:

Ring telefon 73 53 50 12
Epost: post@amerikabussen.no
Bestillingsskjema på nett, trykk her.

Turen kan gi grunnlag for fradrag på
selvangivelsen for næringsdrivende
innen landbruket.

Turen inkluderer

• Fly Stavanger – Minneapolis, Chicago – Stavanger
• Hotell med frokost 10 netter
• Totalt 5 måltider(lunsj eller middag)
• Busstransport under hele turen
• Norsk reiseleder med under hele turen
• Gårdsbesøk som beskrevet i program
• Guidet byrundtur med norsk lokalguide 			
i Minneapolis/St. Paul
• Guidet byrundtur i Chicago med norsk lokalguide
• Guidet Amish-tur på engelsk, oversettes til norsk
av reiseleder
• Inngang / omvisning på Min-Dak sukkerfabrikk
• Inngang / omvisning på Wil-Rich fabrikk for landbruksredskaper
• Omvisning og prøvesmaking på Leinenkugel ølbryggeri
• Inngang og omvisning på John Deere-fabrikken i
Waterloo, IA(traktorer)
• Inngang og omvisning på John Deere-fabrikken i
East Moline, IL(skurtresker)
• Inngang og omvisning på Caterpillar i Peoria, IL
17. feb 2017

