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FELHÍVÁS
A Limousin és Blonde d’Aquitaine Tenyésztők Egyesülete felhívja tenyésztői figyelmét, hogy
az elmúlt évekhez hasonlóan idén is szervez szakmai utat a franciaországi Sommet
d’Elevage kiállításra, ahol idén kiemelt fajta lesz a limousin. A 2014-es úton készített
riportfilmünk megtekinthető az egyesület honlapján, a www.limousin.hu címen, a hírek
rovatban, vagy az egyesület hivatalos facebook oldalán is elérhető. A kiállítás weblapja:
www.sommet-elevage.fr IDÉN SVÁJCI FARMLÁTOGATÁST IS SZERVEZÜNK,
EZÉRT AZ ÚTLEVÉL KÖTELEZŐ AZ UTAZÁSHOZ. Útlevél nélkül a
határátlépéssel kapcsolatos felelősséget nem vállaljuk…!
A programtervezet a következő:
1. Nap (okt. 1. vasárnap) Indulás kora reggel (6:00) Budapest – Milano útvonalon, pihenőkkel,
ebéd lehetőséggel. Felszállási lehetőség: 1134 Lőportár u. 16. 6:00; vagy M7 mentén, 7es főút LUKOIL benzinkút (Balatonkeresztúr) 8:00. Szállás Milánó külvárosában.
(vacsora nincs az első este, ezt a szokott módon a városban intézzük – persze a
szállodában is van lehetőség étkezni)
2. Nap: (okt. 2. hétfő) Reggeli, majd utazás Milano – Limoges útvonalon, pihenőkkel.
(Vacsora nincs, a szállodában van rá lehetőség, vagy szintén a városban egyéni igény
szerint).
3. Nap: (Okt. 3. kedd) Reggeli után indulás Pole du Lanaud – Limousin KSTV állomásra, ahol
a tavaly felújított Limousin Parkban prezentációval fogadja delegációnkat a francia
Limousin Egyesület. Ezt követően a tenyészbikák megtekintésére is van lehetőség.
Ebédlehetőség és souvenir vásárlási lehetőség a Limousin Boltban… Délután indulás
Clermont-Ferrand felé, útközben megnézünk egy francia limousin farmot. Este érkezés
Clermont-Ferrandba, a városi szállodába, ahol a következő 3 éjszakát töltjük. Vacsora az
árban minden nap!
4. Nap: (Okt. 4. szerda) A kiállítás első napja
5. Nap: (Okt. 5. csütörtök) A kiállítás második napja
6. Nap (Okt. 6. péntek) A kiállítás harmadik napja

A végén lapozzon!

A kiállítás napjain lehetőség lesz további limousin farm, blonde d’Aquitaine farm és a
szervezők ígérete szerint vágóhídra is ellátogatni, a részletes program későbbre várható.
A limousin show-bírálat folyamatosan megtekinthető a 3 nap alatt, ugyanakkor 2 órás
blonde d’Aquitaine bírálat is megrendezésre kerül az egyik nap. Természetesen a
kiállítás teljes területe korlátlanul megtekinthető, a három napos belépő ingyenes
delegációnknak.
Péntek délután már nem Clermont-Ferrandban alszunk, hanem 17:00 óra körül Lyonba
indulnk, így szállásunk aznap este Lyon külvárosában lesz. Vacsora nincs az árban, vagy
a városnéző túra keretén belül, vagy a Hotelben intézheti mindenki egyéni igény szerint.

7. Nap (Okt. 7. szombat): Reggeli után indulás Svájcba, ahol az északi kantonok területén
meglátogatunk egy vagy kettő svájci limousin farmot. A szám az időtől (határátlépések)
és a farmerek visszaigazolásától függ. Egy farmer biztosan fogad minket. ÚTLEVÉL a
határátlépéshez szükséges! Szállás a Svájci-Német-Osztrák hármas határ közelében, a
tervek szerint EUROzónában! (Svájcban nem biztos, hogy tudunk euróval fizetni, erre
érdemes felkészülni!)
8.Nap (okt. 8. vasárnap): Reggeli után indulás Magyarország felé, várhatóan este érkezünk
Budapestre. Leszállási lehetőségek az M1 autópálya mentén, a pályát nem hagyjuk
el…!
Az egyesület a tavalyi paraméterekkel szervezi az utazást (a buszos kiutaztatás költségét
vállalja), a szállást, a programban leírt ellátással a résztvevőknek kell fizetni. Ez az idei
évben: 170.000 Ft/fő
Az utazás idejére balesetbiztosítás kötelező. Ezt minden résztvevő maga köti meg, a kötvényt
pedig az útra el kell hozni. Enélkül nem lehet utazni.
Az utazásra érvényes útlevelet kell hozni, mivel EU országon kívül Svájcba is ellátogatunk,
így a személyi igazolvány nem elegendő. A hivatalos fizetőeszköz az euró, svájcban
CHF.
Kérem, hogy az érdeklődők már most jelentkezzenek úgy, hogy az alábbi jelentkezési lapot
lemásolják és kitöltve visszaküldik, postán vagy e-mailen scannelve! A
visszaküldési határidő június 1. Ezután 70.000 Ft. előleget fogunk számlázni a
jelentkezőknek, melyet mihamarabb be kell fizetni. A fennmaradó összeget legkésőbb 1
hónappal az indulás előtt kell átutalni, de természetesen ennek a számláját is előre
küldeni fogjuk. Kérem vegyék figyelembe, hogy az egyesület külön utazási irodát
ebben az évben sem bíz meg a szervezés lebonyolításával az út költségeinek
minimalizálása érdekében, így a jelentkezés és fizetés határidejének fontossága
különösen hangsúlyos!
Tisztelettel, az utazás szervezője: Szűcs Márton
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