
  

  

 

 
Hushållningssällskapets inspirationsresa till Tyskland 
Tema: mjölkproduktion och byggnationer 
Datum: 16-20 oktober 2018  
 

 
Följ med på vår  lantbruksresa till södra  Tyskland och Bayern som bjuder på 
vackra varierande landskap, ett aktivt lantbruk och besök på nybyggda 
mjölkgårdar.  
 
Dag 1, tisdag (ca 25 mil)  
Samling vid halv niotiden på Arlanda flygplats. Norwegians plan avgår klockan 10.30 och 
flygtiden är drygt två timmar. Under flygningen sker försäljning av smörgås och kalla/varma 
drycker. Planet landar på München flygplats strax efter lunch 
och där möts vi av vår buss och svensktalande lokalguide. Vi 
beger oss vidare mot Triesdorf där Södra Tysklands viktigaste 
forskningscentra för lantbruk är beläget. Vi njuter av såväl de 
vackra landskapen som av den lunchpåse som serveras på 
bussen under vår färd.  
 
I Triesdorf får vi bland annat se forskningsstallar med 130 Fleckvieh kor och det senaste i 
teknisk utrustning. Efter besöket tar vi oss den korta sträckan till Rothenburg ob der Tauber, 
där vi checkar in på Hotel Rappen, för 3 nätter. Denna medeltida stad är sprängfylld med 
historia och har en supermysig gammal stad. Kvällen avslutas med en gemensam middag på 
hotellet.  

 
Dag 2, onsdag (ca 5 mil) 
Efter att ha ätit frukost kliver vi på vår buss för att bege oss ut på dagens första besök till ett 
helt nybyggt stall (2018) för 300 mjölkkor. 
Vi fortsätter sedan till nästa gård med 200 kor, där korna 
mjölkas i en mjölkgrop med ”swing over-arm”, mjölken säljs 
till ”Zott” Mertingen. Här korsar man hälften av korna med 
Belgiskblåvit boskap för effektivare köttproduktion samt har 
ett nybyggt stall för kalvar  (Holstein system). Biogas 
produceras här som på så många andra gårdar.  
Då det är lunchdags stannar vi och äter en god lunch på ett lokalt bryggeri. Efter maten blir 
det visning av anläggningen och provsmakning av flera ölsorter!   



  

  

 

Vi är tillbaka i Rothenburg under eftermiddagen och resten av 
dagen är till eget förfogande. Rothenburg är en mysig stad med 
gamla fina hus, charmiga gator och helt omgiven av en 
komplett och totalrenoverad stadsmur. Ett besök i det berömda 
”The Käthe Wholfarth Christmas Museum”, som håller öppet 
året om, kan rekommenderas! Till kvällen väntar en gemensam 
aktivitet i form av en stadsvandring, Night Watchman, tillbaka i 
tiden tillsammans med guide. Middag äter vi på egen hand 
denna kväll. 

 
Dag 3, torsdag (ca 14 mil) 
Då vi är intresserade av byggnader börjar vi dagen med ett besök på ett företag i Ellwangen 
som bygger stallar av trämaterial, www.holzbau-binz.de/produkte/stallungen-2 . Efter att ha 
sett deras koncept och idéer blir det lunch på egen hand i närliggande by.  
Under eftermiddagen kommer vi till staden Schrozberg där vi 
kommer att få en privat föreläsning om tysk mjölkproduktion, 
möjligheter, priser och utmaningar på ett konferenscentrum 
byggt i ett före detta höloft. Perfekt tillfälle för en frågestund. 
Här äter vi också en trevlig middag. När vi är nöjda på 
information och god mat tar vår buss med oss hem till 
hotellet. 

 
Dag 4, fredag (ca 18 mil) 
Idag åker vi till Rot om Ree för att besöka ett familjejordbruk. Här finns 80 kor och egen 
mjölkautomat där lokalbefolkningen kan köpa mjölk direkt på gården. Man mjölkar med en 
Lely robot. 
Nästa gårdbesök ligger i Wolperthausen där vi börjar med lunch i restaurangen. Här finns en 
mjölkbesättning med 350 kor, rekrytering, 260 hektar, bioenergi (256kw) och en innovativ 
automatiserad mjölkarusell (36). Besöket är planerat till mjölkningen kl 13.30! 
 
Vårt sista besök på resan blir en anläggning med 350 tjurar 
där fokus ligger på uppfödning och kvalitetssäkrad 
nötköttsproduktion. Dessutom har man bioenergi och 
vinodling. Vi får självklart provsmaka gårdens viner och äter 
en god lokalproducerad avskedsmiddag på gården, innan vi 
beger oss tillbaka till hotellet. 

 
Dag 5, lördag (ca 18 mil)  
Vi äter en tidig frukost, checkar ut från hotellet vid 07-tiden och börjar vår hemresa med 
buss till Frankfurts flygplats. På flygplatsen finns bra möjligheter till shopping om man inte 
hunnit handla tidigare under veckan. Planet hem till Sverige lyfter klockan 12.05 och det går 
att köpa enklare förtäring ombord. Vi landar kl 14.05 på Arlanda.  
 
 
 
 
 
 

http://www.holzbau-binz.de/produkte/stallungen-2


  

  

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Hotell: Hotel Rappen, Rothenburg ob der Tauber, 3 nätter 

Hemsida: www.hotel-rappen-rothenburg.com/en/  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pris per person i dubbelrum: 11.640:-  
 
I priset ingår: 

• Flygresa med Norwegian, Arlanda-München 16/10 och hemresa med 
Skandinavien Airlines, Frankfurt-Arlanda 20/10. Alla sträckor inklusive bagage 
(tillåten vikt/storlek meddelas inför avresa), flygskatter och avgifter 

• Modern turistbuss enligt program i Tyskland 

• Svensktalande lokalguide dag 1-5 

• Fyra övernattningar på mellanklasshotell i Rothenburg 

• En stadsvandring i Rothenburg kallad, Night Watchman, av engelsk guide 

• Besök på flera olika företag/gårdar enligt programmet 

• Ett föredrag om mjölkproduktion i Tyskland  

• Inträde och visning av ölbryggeri samt provning av tre olika ölsorter 

• Fyra frukostar 

• Tre luncher; en på bussen dag 1, en på bryggeriet och en på gården dag 4  

• Tre middagar; en på hotellet, en dag 3 och en på vingården 

• Måltidsdrycker; enklare dryck till lunch och ett glas vin/öl/läsk till middagarna  

• Färdledare från Hushållningssällskapet  

• Resegaranti via den statliga resegarantin 

• Moms ingår med 2.6 %, redovisas på fakturan 
 

Tillägg för enkelrum i fyra nätter: 1.200:- 
  
Se över ditt Reseskydd – Avbeställningsskydd och Reseförsäkring.  
Vill du klimatkompensera din resa? Gå in på www.special-resor.se, Inför resan, för mer 
information. 
 

http://www.hotel-rappen-rothenburg.com/en/
http://www.special-resor.se/


  

  

 

Anmälan  
Anmälan sker direkt till Specialresor, senast 2018-06-15, antigen på telefon 054-18 89 00 
(telefontid: kl 10-12 och 13-15) eller mejla till info@special-resor.se. Det framgår av bifogad 
anmälningsblankett vilka uppgifter vi behöver för din anmälan. Antalet platser är begränsat! 
Bokningar efter sista datum görs i mån av plats. 
Anmälningsavgiften är 10% av resans pris per person och skall betalas inom 10 dagar efter 
erhållet resebevis/faktura, resterande betalas senast 40 dagar före avresa 
 

Kontaktpersoner 
Mia Lindkvist; mia.lindkvist@hushallningssällskapet.se 
Karin Granström; 070-257 6760 mail, karin@special-resor.se eller Anki Gell, 070-640 5983 
mail ann-catrin@special-resor.se 
 

Avbeställning 
Avbeställning av resa debiteras enligt Svenska Resebyråföreningens villkor för paketresor 
och Specialresors särskilda villkor, finns att hämta på www.special-resor.se (Inför resan). 
 

Övrigt 
Exakta tider och annan viktig information inför avresan meddelas i det färd- 
meddelande som skickas ut cirka två veckor före avresa. Researrangören  
förbehåller sig rätten att ställa in en resa senast 30 dagar före avresa om antalet  
deltagare understiger 30 personer. 
 
Vi reserverar oss för eventuella program-, pris- och tidtabellsändringar utanför vår kontroll. 
Har ni frågor är ni välkomna att kontakta Specialresor. 
 
Kom ihåg giltigt pass! 
 
Välkommen med på resan! 
 

 
Ansvarig arrangör enligt resegarantilagen: 
 

 
 

 
Nygatan 17 
652 20 Karlstad 
Tel: 054-18 89 00   
info@special-resor.se  
www.special-resor.se 
 

     

 
 
 
 

mailto:info@special-resor.se
mailto:karin@special-resor.se
http://www.special-resor.se/
mailto:info@special-resor.se
http://www.special-resor.se/
https://www.facebook.com/specialresor/
https://www.instagram.com/specialresor/?hl=sv
https://www.linkedin.com/company/specialresor-unlimited-ab


  

  

 

 
Anmälan till Hushållningssällskapets inspirationsresa Tyskland,  
16-20 oktober 2018 
 
Skickas till: Specialresor, Nygatan 17, 652 20 Karlstad eller mailas till info@special-resor.se 
Oss tillhanda: senast den 15 juni, det är dock först till kvarn som gäller… 
 

Stavning av namn enligt pass. Var vänlig texta! 
 

a) Tilltalsnamn:  ______  Efternamn:  __________ 

b) Tilltalsnamn:                  ____   ___   Efternamn: ____________________ 

Personnummer (10 siffror): a) ___________  b)  _ _________________ 

Adress:   _______________________________________ 

Postnr:_______________________ Ort:___________________________________  

Hemtel.:________________________Mobilnummer:________________________ 

Epost:______________________________________________________________ 

Dubbelrum       Enkelrum   

Matallergi/övrigt: ___________________________________________ 

 

 
Kryssa i rutan för samtycke av att dina/era personuppgifter sparas i vårt kundregister  

 

Jag/vi godkänner att få information tex nyhetsbrev via e-post  

 
Kan du ej boka resa men vill ha nyhetsbrev, skriv din E-post här:  
 

 
 
 

mailto:info@special-resor.se

