ON TOUR
4 DAAGSE REIS MET BEZOEK AAN FENDT EN FLIEGL
Beste Fendt liefhebber,
Op 26 januari brengen we een bezoek aan de Fendt fabriek.
We hebben er een 4 daags evenement van gemaakt met diverse bezoeken aan bedrijven die
allen iets te maken hebben met de landbouwsector. Bij deze reis is er ook een 6 km lange
rodeltrip voorzien. (met slee van een berg afglijden)
Hieronder het reisverloop met de dagindelingen:
Zondag 25/01
Vertrekadres:
LMB Buysse
Cocquytpolderdijk 5
9982 SINT-LAUREINS
Bus wacht op de parking.
Vertrek
• stipt om 6 uur, we verzorgen een ontbijtpakket voor op de bus.
We rijden naar Boppart langs de Rein waar we op de boot stappen die ons voorbij de
Loreley naar St Goar brengt waar de bus ons terug opwacht. We varen ongeveer
anderhalf uur en we maken hiervan gebruik om te eten.
Van hieruit rijden we verder naar Hotel Am Kamin, (www.flairhotel-am-kamin.de)
waar er een buffet klaar zal staan.

Maandag 26/01
• 07.00 h ontbijt in het hotel
• 08.00 h vertrekken we vanuit het hotel naar het Fendt Forum
(www.fendt.com.forum) , Micheltalweg 14, 87616 Marktoberdorf
• 08.45 h ontvangst in het Fendt forum + rondleiding + testrijden tot 13.00 h
• 13.00 h vertrek naar rodelbaan Breitenbergbahn (www.breitenbergbahn.de)
• Eten in het restaurant Pfrontener Hof (www.pfrontener-hof.de )naast de rodelbaan
WARME EN WATERDICHTE KLEDIJ EN SCHOEISEL VOOR HET RODELEN MEENEMEN.
• Rond 17.00 h vertrek naar hotel bij fliegl, + avondmaal

ON TOUR

Dinsdag 27/01
• 06.00h ontbijt in het hotel
• 06.45 h vertrek naar Fliegl (www.fliegl-agrartechnic.de)
• 07.00 h rondleiding fabriek Fliegl + bezoek toonzaal.
• 09.00h vertrek naar DLG (www.dlg.org )
Lunchpakket op de bus wegens tijdsgebrek.
• ten laatste 15.00h aankomst bij DLG + rondleiding (ongeveer 2 à 2.5 uur).
Naar hotel in Darmstadt in de buurt van het uitgangsleven.

Woensdag 28/01
07.00 h ontbijt in het hotel
08.00 h vertrek uit hotel naar loonwerken Reiff (www.j-reiff.lu)
Middageten in shoppingcenter Massen (voormalig landbouw machine handelaar)
• 13.00 – 14.00 h bij Reiff aankomen.
• 16.00 – 17.00 h vertrek naar huis.
•
•

Wie graag mee wil kan dit bevestigen
- Via mail (magazijn@lmbbuysse.be)
- Telefonisch via 09/379 81 55
De definitieve inschrijving is pas geldig na storting van 450 euro op rekening nummer
BE54 7390 1176 6097 met vermelding reis Fendt en uw naam.
Er zijn slechts 50 plaatsen beschikbaar!

