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Resa till Clemont-Ferrand, Frankrike och Sommet d’Elevage 2017   
För Fåravelsförbundet 2 – 5 oktober 2017 

 

En av Europas största professionella lantbruksmässa med djur 

Under tre oktoberdagar i Clermont-Ferrand i sydöstra Frankrike, 20 mil från Lyon, hålls årligen en av 

Europas absolut största djur och lantbruksmässor. Sommet de L´Elevage har förmodligen gått förbi radarn 

för de  flesta nordbor. Helt klart oförtjänt eftersom den torde vara en av de häftigaste upplevelser man kan 

få på mässa som djur- och lantbruksintresserad.  Mässan som hålls för 26:e året är mycket stor, som svensk 

van vid Mila, Elmia och kanske Herning blir man nästan överväldigad, utan att förringa dessa mässor. 

Mässan hålls såväl inomhus i traditionella hallar som utomhus.  

 
Vi har satt ihop ett bekvämt paket – med inriktning på får - där du får allt serverat, klappat och klart! En 

heldag med gårdsbesök med inriktning på får samt en heldag på mässan.  

Såhär ser programmet ut i stora drag: 

 

Måndag 2 oktober  

Avresa från Stockholm eller Köpenhamn (se flygtider nedan) och ankomst till Lyon på tidig 

kväll. Därifrån privat transfer till vårt hotell beläget i Vichy (ca 20 mil / 2,5 tim bussfärd).  

Incheckning och gemensam middag på kvällen.  

 

Tisdag 3 oktober  

Ca 7.00-18.00 Heldag med Gårdsbesök, specialiserat på Får. Ni besöker två fårgårdar och en avelsstation.  

 Dagsprogram:  

• 07.00 Avresa från hotellet – transfer till Start för resan i Clemont-Ferrand  

• 9.30 – 12.30 Besök på FEDATEST – avelsstation med 1250 tackor / 300 lammtackor / 26 

baggar. 4 lamningar /3 år. 195 HA jordbruksmark  

• 12.45 – 13.45 LUNCH på restaurang La Crèche  

• 14.15 – 15.45 Besök av EARL JARLIER’s fårfarm med rasen Noir du Velay. Startade 1982, 

77 HA jordbruksmark, 450 tackor 70 lammtackor, 10 baggar. 3 lamningar varje 2 år. 

Slakt- och avelsdjur.  

• 16.00 – 17.15 Besök av BERNARD DELABRE’s fårfarm med rasen Blanche du Massif 

Central. Startade 1978, specialiserad på BUTCHER’S LAMBS sedan -85, 101 HA 

jordbruksmark, 530 tackor, 110 lammtackor, 12 baggar. Slakt- och avelsdjur.   

• 19.00 ca – åter på hotellet i Vichy. 

20.00   Gemensam middag tillsammans med Francois Tahon, exportchef för SAS Races Ovines des  

 Massifs (organisation för rasen Blanche du Massif Central)  

 

Onsdag 4 oktober   

09.00  samling i hotellets lobby för gemensam färd till Mässområdet i Clemont Ferrand (ca 1 tim 

bussfärd) Mässan har öppet 08.30 – 19.00. Hemresa enligt gruppens önskemål.  

 Middag på egen hand.  

 

Torsdag 5 oktober  

10.00 Lugn morgon sedan avfärd från hotellet. Vi planerar ett trevligt och lite lättsamt besök, t.ex 

en härlig fransk matmarknad eller dylikt. Mer information kommer närmre inpå avresa.  

 

18.40  Flyget avgår från Lyon, tillbaka i Stockholm / Köpenhamn sent på kvällen.  
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Paketpris per person:  9.850 kr i delat dubbelrum / 2200 kr tillägg för eget rum 
I priset som är baserat på 30 personer ingår:  

• Flygresa från Stockholm eller Köpenhamn – Lyon i ekonomiklass inkl 1 incheckat 

bagage t/r 

• Logi 3 nätter på 4* Hotell enligt nedan, i vald rumskategori 

• Frukost dagligen    

• Middag första kvällen, 3-rätters  

• Alla transporter enligt programmet samt besök på mässa och gårdar  

• Gruppkoordinator från Equi Tours  

Tillägg / Tillkommer  

• Tillkommer 2,6% s.k Vinstmarginalmoms (avdragsgill för företag) på slutfakturan  

• Övriga utflykter, besök och måltider, ej nämnda i programmet  

• Avbeställningsförsäkring 6% av resans pris 

 

 

Flygresa  Med Air France från Stockholm eller Köpenhamn 

 02 oktober  Stockholm – Paris CDG – Lyon  13.00 – 17.55 

   Köpenhamn – Paris CDG – Lyon 12.10 – 17.55 

 
  05 oktober  Lyon – Paris – Stockholm    18.40 – 23.05 

   Lyon – Paris – Köpenhamn   18.40 – 22.50   

 

Hotellet  Mercure Vichy Thermalia 4****  

Detta 4-stjärniga hotell ligger centralt i Vichy,  är omgivet av en vacker trädgård och 

har en utomhuspool. Det ligger intill Thermes des Domes, där man kan boka sköna 

kroppsbehandlingar (mot extra kostnad). Alla rum är modernt och snyggt inredda 

med a/c, tv och dvd-spelare. Hotellet har restaurang och bar.  
 http://www.accorhotels.com/fr/hotel-0460-hotel-mercure-vichy-thermalia/index.shtml 

 

Bokning  Vid bokning, kontakta oss via e-post info@equitours.se eller tel: 040-29 88 08 

Vi skickar då en bokningsbekräftelse samt en faktura för första delbetalning på 3000 

kr. Senast den 20 augusti ska full betalning ske. Fullständiga betalnings och 
avbokningsvillkor kommer på bekräftelsen.  

 

OBS! vi har ett begränsat antal platser, boka i god tid men senast den 10 juli.  

  

Övrigt Priset är baserat på en grupp om 30 personer. Skulle inte detta antal ha uppnåtts vid 

utsatt ”sista-boknings-datum”, kan resan ställas in eller genomföras med ändrade 

förutsättningar. Vi reserverar oss för förändringar i programmet samt för 

valutakursförändringar och höjningar av flygskatter eller andra prisjusteringar vi ej 

kan förutse idag. Vi tillämpar de allmänna och särskilda resevillkoren som finns på vår 

hemsida www.equitours.se eller kan rekvireras från oss.  
 

Välkomna!  

 
För bokning och frågor om resan: Marie Nyberg 040-29 88 08 eller 0708-540 200  


