
 

    
 

Lantbruksresa till  
Frankrike - med besök i Paris 

4 - 9 oktober 
 

En resa som har som mål att du får se och hämta inspiration från intressanta gårdar i Frankrike. 
Mjölk-och nötköttsgårdar med vallfoderproduktion är en viktig del av jordbruket i regionerna vi 
besöker och utgör resans tyngdpunkt. Du får även ta del av en Europas största mötesplatser för 

djuruppfödare inom lantbrukssektorn- lantbruksmässan SOMMET DE L’ELEVAGE.   
 

Dag 1, måndag 4 oktober  
Kl 07.00 Flyget avgår från Landvetter Göteborg till Paris, Frankrike. 
Ankomst  Charles de Gaulle flygplats där guide ansluter för avresa till centrala Paris där vi får en 
guidad stadsrundtur via buss och får se bl.a. Eiffeltornet. Gemensam lunch på mysig och traditionell 
fransk restaurang i latinska kvarteren.  
Efter lunch avresa mot regionen Bourgogne. Gårdsbesök efter vägen hos växtodlaren och 
mjölkproducenten Vanessa Stroebel. På gårdens ca 500 ha odlas spannmål, oljeväxter, betor och vall. 
Mjölk från gårdens 150 mjölkkor vidareförädlas till yoghurt med olika smaker som säljs i 
gårdsbutiken. Vi får en rundvandring på gården och presentation av gårdens växtodling och 
vallproduktion. Ankomst sen kväll till vårt centrala hotell i den charmiga och vackra staden Beaune. 
Gemensam middag på restaurang i centrala Beaune.    
                                                                                       
Dag 2, tisdag 5 oktober  
Efter sen frukost, avfärd för besök hos den stora vintillverkaren Bouchard Père & Fils med 130 ha 
vinodling och lång erfarenhet av vinproduktion (sedan 1731). Guidad tur i vinslottets källare och 
provsmakning av 4 olika viner.  
Lunch på en restaurang med traditionell mat från regionen och därefter besök hos vinodlaren 
Lejeune, som är ett familjeföretag med ca 7 ha vinodling strax söder om Beaune. Vi får en guidad 
visning av vingården genom hela produktionskedjan från planta till färdigt vin och avslutar givetvis 
med vinprovning. Vinskörden kommer att vara i full gång. 
På eftermiddagen avresa till St Nectaire där vi checkar in på ett litet lokalt hotell för två nätter och 
intar gemensam middag med mat från regionen.  
 
Dag 3, onsdag 6 oktober   
Kl 08.00 (ca) Efter frukost, avresa till lantbruksmässan SOMMET DE L’ÉLEVAGE - en av europas 
viktigaste mötesplatser för djuruppfödare inom lantbrukssektorn med tyngdpunkt på nöt, får och 
häst samt maskiner, byggnad och växtodling mm. kopplat till djurproduktionen. För mer info se 
www.sommet-elevage.fr. Gårdsbesök via mässan på en gård med kor av den lokala mjölk/köttrasen 
Salers* och egen tid på mässan halva dagen. Lunch på egen hand  
Sen eftermiddag återresa till hotellet i Saint Nectaire. Gemensam middag på hotellet.   



 
Dag 4, torsdag 7 oktober  
Efter frukost besök på mjölkgård som ligger i de vackra omgivningarna kring St.Nectaire. Gården 
ligger i ett vulkanlandskap på 850 m höjd och 340 ha av gårdens drygt 500 ha består av 
naturbetesmark. Man har egen osttillverkning, gårdsbutik, restaurang och muséum. Det blir visning 
av osttillverkning samt de mystiska grottorna från medeltiden där ostarna lagras.  
Efter gårdsbesöket avresa till lantbruksmässan SOMMET DE L’ÉLEVAGE. Egen tid på mässan. 
Lunch på egen hand. Vid fyratiden avresa från mässan, genom vackra, kulliga, vulkaniska landskap in 
i regionen Limousin som köttrasen med samma namn härstammar från. Incheckning på hotellet i 
den charmiga staden Aubusson och gemensam middag. 
 
Dag 5, fredag 8 oktober  
Efter frukost avresa för besök i en by som erbjuder typiskt fransk fredagsmarknad med lokala 
läckerheter i form av ostar, kött, grönsaker mm. Vidare ett besök på en Limousingård med 150 dikor 
(limousin) och 200 ha. Växtproduktionen består huvudsakligen av slåttervall och bete men även 
ensilagemajs. Presentation av produktionen tillsammans med lokal rådgivare.  
Lunch i en liten stenhuggarby med endast 10 fasta invånare men med både restaurang, muséum och 
stenhuggarkurser. Presentation av kommunen och regionen som den lilla byn ligger i.   
Fram på eftermiddagen avfärd mot Orléans där vi övernattar på hotell och intar gemensam middag. 
 
Dag 6, lördag 9 oktober  
Mycket tidig avresa från hotellet till flygplatsen Charles De Gaulle, Paris. Flyget går kl 09.55 och 
ankommer Göteborg och Landvetter kl 11.55. 
 
* Mässans program inte helt klart så det kan bli någon annan ras. Finns även möjlighet att besöka andra gårdar 
eller lantbruksrelaterade företag under dagen men då med engelsk översättning i stället för svensk.  
 
Priset inkluderar: 
Flygresa med Air France t/r Göteborg-Paris, bussresa enligt programmet i Frankrike i modern 
turistbuss, reseledning av fransktalande växtodlingsrådgivare, auktoriserad lokalguide dag 1 och 2 
enligt programmet (övriga dagar översättning och guidning av reseledaren och hennes svensktalande 
man som kommer från regionen), stadsrundtur med svensktalande lokalguide i Paris, fem 
övernattningar i dubbelrum inklusive frukost, två dagar entré till lantbruksmässan SOMMET DE 
L’ELEVAGE- en av europas viktigaste mötesplatser för djuruppfödare inom lantbrukssektorn, 
besök på 6 gårdar: växtodling,  mjölk/nötkött, vingårdar inkl 2 vinprovningar, tre luncher och fem 
middagar.   
 
Priset inkluderar inte 
Avbeställningskydd, reseförsäkring. 
 
Pris inkl flygskatt 
Alt 1. Minst 20 resenärer: Del i dubbelrum 12 570 kr 
Alt 2. Minst 24 resenärer: Del i dubbelrum 11 850 kr 
Tillägg för enkelrum, hela resan: 1 200 kr 
 
 
 
 



Allmänna villkor för paketresor tillämpas 
Vi reserverar oss för eventuella ändringar utanför vår kontroll som t.e.x pris- och tidtabellsändringar. 
Ansvarig arrangör enligt resegarantilagen: Specialresor AB, Rudsvägen 12, 654 63  Karlstad, Tel: 054-
18 89 00, Fax: 054-18 89 06,  specialresor@sbj.se,  www.sbj.se 
 
För frågor och bokning 
Välkommen att anmäla dig senast den 23 juni till HS Värmland växel 054-54 56 00 eller Lina 
Ulff Delprato 0706-49 01 39. 
                 
Resan arrangeras av Hushållningssällskapet i Värmland i samarbete med Specialresor AB, Värmlands 

Vallförening, Värmlands Nötköttsproducenter och är delfinansierad genom Stiftelsen Svenska 
Vallföreningens fonder  

 
 

 
 


