PAKETRESOR MED NYGRENS RESOR OCH EVENT AB
2010 -2011

Skånska Jakt och Fiskemässan

650 kr

På Bosjökloster
28 eller 29
augusti 2010

Detta ingår i priset:
• Bussresa fram till
stora entrén
• Kaffe på ditresan
• Inträde
• Lunch i Nygrens VIP
tält

Allt detta och mycket mer kan du få uppleva på mässan:
Skytteaktiviteterna i parken bjuder på alla typer av jaktskytte –
allt från prova på skytte för den oinvigde till höga ―fasaner‖ ut
över Ringsjöns vatten.
Trickskytte — spektakulära shower med Jocke Smålänning och
hans norske kollega Kenneth Aspestrand
Hundaktiviteterna fyller båda dagarna från morgon till kväll på
övre slottsterrassen och parken. Agility – flyball –
terrierkapplöpning – jakthundsparader –
eftersökningsuppvisningar - fårvallning, och mycket mera.
Fiskeaktiviteter med båtturer på Ringsjön, metetävlingar,
flugfiskeskola och castingtävlingar är några av alla
fiskeaktiviteter.
Friluftsliv, kläder, utrustning, kanoter, kajaker.
Hästhoppning med elitryttare: Bosjökloster hoppderby och
Grand Prix och — nytt för i år — Bosjökloster Young Sport
Horse Challenge.
God mat finns det gott om på området, bl. a. i Bosjökloster
Restaurang.

Anmäl dig på tfn 0477 - 120 05 eller mail: INFO@NYGRENS.NU
Anmälningsavgift 200 kr betalas direkt då du får inbetalningkortet.
Anmälan senast 20 augusti.
Minsta antal deltagande för att resan skall genomföras är 14 personer

Tidsprogram:
08:15 från Tingsryds Torg
Ca 09:30 Kaffepaus
10:30 Ankomst mässan
13:00 Lunch
18:00 Återresa
Ca 20:00 Ankomst
Tingsryd

Äpplemarknaden i Kivik

410 kr

25
september
2010

Detta ingår i priset:
• Bussresa
• Kaffe på ditresan
• Inträde till
Äpplemarknaden

Tidsprogram:
08:15 från Tingsryds Torg
Ca 09:30 Kaffepaus
10:30 Ankomst
16:30 Återresa
Ca 19:00 Ankomst
Tingsryd
Årets stora skördefest på Österlen har sin höjdpunkt denna dag.
På hamnplanen i Kivik kan du beskåda den fantastiska
Äppletavlan medan du strosar runt och handlar massor av lokalt
producerade produkter.
Det bjuds också på underhållning av kända artister, tävlingar,
provsmakningar m.m..
Vi besöker Kiviks musteri för shopping i fabriksbutiken.

Anmäl dig på tfn 0477 - 120 05 eller mail: INFO@NYGRENS.NU
Anmälningsavgift 200 kr betalas direkt då du får inbetalningkortet.
Anmälan senast 15 september.
Minsta antal deltagande för att resan skall genomföras är 14 personer

Hummersafari i Bohuslän
Oktober och
November
på
beställning

Pris beroende på
upplägg
Detta kan ingår i priset:
• Bussresa
• Kaffe på ditresan


Var med i jakten efter det svarta guldet.
Ni får vara med att vittja tinorna, förhoppningsvis fulla av
hummer, den lokale fiskaren guidar er i hummerns och
fiskets värld. Middagen på kvällen består givetvis av
hummer i olika former.

Elmia Lantbruk Maskin & Fält
20-23
oktober
2010








Hummerfiske med
lokal fiskare
Hummerkok
Lunch
Bad i tunna
Hummer middag
Boende i dubbelrum
Frukost

590 kr
Detta ingår i priset:
• Bussresa
• Kaffe på ditresan
•
Entré

Om mässan
Fackmässa med inriktning Maskin & Fält
Plats:
Elmia, Jönköping
Utställargrupper (verksamhetsområde):
Diverse maskiner & utrustning, Information mm,
Transport, Jordbearbetning, Traktorer &
tillbehör, Maskinunderhåll, Skogs- och
vedmaskiner, vallodling, Lastning, Vägunderhåll,
Växtskydd & Ogräsbekämpning, Sådd & sättning,
Konstgödsling, Ensilering, Spannmålshantering,
Personlig utrustning, Pressning, Potatis- och
rotfruktsodling, Bevattning & grundförbättring
Besökargrupper (verksamhetsområde):
Lantbruk - spannmålsproduktion, Lantbruk mjölkproduktion, Lantbruk – köttproduktion,
Lantbruk – övrigt,
Maskinhållarverksamhet/Entreprenad,
Skola/Utbildning/Forskning, Lantbruk – övrig
växtodling, Lantbruk – grisproduktion,
Återförsäljning, Rådgivning,
Myndighet/organisation, Tillverkning/Import,
Mejeri
Besökargrupper (Kompletterande verksamheter):
Skogsbruk, Entreprenad, Hästar, Turism,
Energiproduktion, Matproduktion

Tidsprogram:
08:15 från Tingsryds Torg
Ca 09:30 Kaffepaus
10:00 Ankomst
17:00 Återresa
Ca 19:00 Ankomst
Tingsryd

Ölands skördefest
1 Oktober
2010
Ölands Skördefest är ett otroligt evenemang där
massor av duktiga ölänningar jobbar intensivt för
att erbjuda besökarna spännande upplevelser.
Hela "Sveriges skafferi" slår upp dörrarna på vid
gavel och lockar till njutning av odlarårets
resultat. Kända och okända konstnärer och
hantverkare visar upp det bästa de har.

390 kr
Detta ingår i priset:
• Bussresa
• Förmiddagskaffe
•
Lunch

Tidsprogram:
08:15 från Tingsryds Torg
Ca 09:30 Kaffepaus
10:30 Ankomst
16:30 Återresa
Ca 19:00 Ankomst
Tingsryd

Sporfiskemässan

Ej klart

1-3 april
2011

Detta ingår i priset:
• Bussresa
• Kaffe på ditresan
•

Sportfiskemässan är en ambulerande mässa för att nå ut
till alla fiskeintresserade i Sverige - nästa år ses vi i
Jönköping!
Sportfiskemässan är den givna platsen för alla sportfiskeintresserade.
Här får besökarna möta branschens alla aktörer under ett och samma
tak. Intresset för mässan är lika stort hos stora som små, proffs som
nybörjare, gamla som unga, kvinnor som män. Sportfiske hör till en av
svenskarnas absolut största fritidsaktiviteter. Fler än 4 miljoner svenskar
har provat på sportfiske i någon form!
Till mässan kommer besökarna för att titta på de senaste produkterna,
delta på våra aktiviteter, lyssna på föreläsningar, titta på fiskefilmer,
tävla, se sportfiskebåtar och boka sina fiskeäventyr. Här möts människor
med gemensamt intresse som kan få goda råd från utställarna kring allt
som gäller fiske. Sammanfattningsvis erbjuds besökarna den unika
möjligheten att få känna, testa, uppleva och inspireras inför
sportfiskesäsongen.

Tidsprogram:
08:15 från Tingsryds Torg
Ca 09:30 Kaffepaus
10:30 Ankomst
16:30 Återresa
Ca 19:00 Ankomst
Tingsryd

SkogsElmia
26-28 maj
2011

Skandinaviens ledande
mötesplats för framtidens
skogsbruk
Nu tar vi emot anmälningar från dig som vill ställa ut.
Välkommen till våra utställarsidor.
På SkogsElmia träffas skogsägare, entreprenörer och
maskinleverantörer, för att under några intensiva, men
underhållande dagar utbyta åsikter, testa och provköra
nyheter, förbereda investeringsbeslut och knyta
intressanta kontakter. SkogsElmia arrangeras
självklart utomhus - i skogen.
SkogsElmia 2011 hålls på Bratteborgs gård ca 30 km
söder om Jönköping, precis som förra gången (2007).
Välkommen till SkogsElmia 26-28 maj 2011!

Ej klart
Detta ingår i priset:
• Bussresa
• Kaffe på ditresan
•
Entré

Tidsprogram:
08:15 från Tingsryds Torg
Ca 09:30 Kaffepaus
10:30 Ankomst
16:30 Återresa
Ca 19:00 Ankomst
Tingsryd

Pubrunda i skärgården

Beroende på
upplägg

På
beställning

Detta ingår i priset:
• Bussresa
• Kaffe på ditresan



En pubrunda som skiljer sig från mängden
Ställ bilen hemma och njut av farten och det goda
sällskapet. Vi stannar till på ett urval av skärgårdens bästa
krogar och tar er säkert hem igen. En perfekt början på en
oförglömlig kväll.




RIB-tur inkl. all
utrustning
Dryckesstop på
skärgårdsö inkl
öl/läsk på exempel
Vinga
Dryckesstop på
skärgårdskrog exkl
dryck.
Turen tar ca två
timmar.

Gourmetrundan

Beroende på
upplägg

På
beställning

Detta ingår i priset:
• Bussresa
• Kaffe på ditresan




Låt smaksinnet upptäcka västkusten
I RIB tar vi med er på en kulinarisk resa längs med vår
vackra västkust. Gillar du mat i världsklass, att njuta i
fantastisk miljö och dessutom fart och fläkt så passar detta
dig perfekt!





RIB Göteborg Mollösund via Åstol,
Klädesholmen,
Käringön inkl. all
utrustning
Rökta räkor, lax och
bröd med vin eller
öl på Åstols rökeri
Sill och nubbe på
Salt & Sill,
Klädesholmen
Ostron &
Champagne på
Petersons Krog,
Käringön
Varmrätt & efterrätt
på Mollösunds
Wärdshus

