
BUSREJSE - 2 DAGE

Afrejse   Hjemkomst                   Pris pr. pers. 
Tirsdag  14.11 Onsdag  15.11 1.999,-
Onsdag  15.11 Torsdag  16.11 1.999,-
Torsdag  16.11 Fredag  17.11 1.999,-
Fredag  17.11 Lørdag  18.11 1.999,-

Evt. tillæg
Enkeltværelse (begrænset antal)     350,-

PanterPrisen inkluderer 
• Ophold i dobbeltværelse med bad og toilet
• Kørsel i moderne 4-stjernet turistbus
• Dygtig og rutineret chauffør
• 1 overnatning med morgenmad
• 1 x middag inkl. drikkevarer
• Entrébillet Agritechnica til 2 dage
• Skat, moms og bidrag til Rejsegarantifonden

Hotel
Hotel Maack 3* har gode værelser, som alle har TV, skrivebord, 
bad/toilet, føntørrer, safe og minibar. Hotellets restaurant 
serverer et bredt udvalg af nationale og internationale retter. 
Man kan nyde en drink i den lille bar. Hotellet har fri Wi-Fi.
www.hotelmaack.de

Opsamlingstider og steder
Oplyses på www.PanterRejser.dk

MESSEREJSE
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Information og salg: PanterRejser.dk eller tel. 7585 7333

Mere end 2.900 udstillere fra 52 lande 
præsenterer landbrugsteknik til de professionelle 
planteproducenter. I 2015 besøgte 451.000 
personer fra 115 lande messen i løbet af de 7 dage, 
den varer - det gør den til verdens største messe for 
landbrugsteknik. Se mere på www.agritechnica.com

Tag til Agritechnica messen med Panter Rejser og 
få entrébillet til 2 dage inkl. i prisen.

Agritechnica 2017
Verdens største messe for landbrugsteknik

1. dag: Udrejse og Agritechnica
Efter endt opsamling kører vi mod Hannover med 
passende pauser undervejs. Forventet ankomst 
til Agritechnica kl. 09.30. Besøg på messen frem 
til lukketid, hvor vi kører til vores hotel og efter 
indkvartering venter en lækker buffet inkl. drikkevarer 
ad libitum (øl, vand, husets rød- og hvidvin samt 
kaffe) i 4 timer.

2. dag: Agritechnica og hjemrejse
Efter stor morgenbuffet på hotellet kører vi igen til 
Hannover og er fremme, når Agritechnica åbner kl. 
10.00. Du besøger messen på egen hånd til kl. 16.00, 
hvor vi kører retur til opsamlingsstederne i Danmark.

NYHED


