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Studietur med TYR Innlandet til Sveits 
27. – 29. oktober 2017 

 
PROGRAM FOR TUREN 

 

Fredag 27. oktober 
 

På flyplassen treffes dere av Paul Rief. Han er sveitser men har bodd hele sitt voksne liv i 

Norge. Paul vil være med som reiseleder og guide på turen.  

 

Kl 09.15 Avreise med Swiss Air direkte til Zürich 

 

Kl 12.15 Ankomst Zürich 

 

Etter ankomst Zürich venter buss som tar dere med til Bassersforf, kun 10 min å kjøre fra 

flyplassen. Her besøker dere et bruk som driver med Simmental ammeku.  

 

Deretter går ferden videre østover til Lindau kun 15 min å kjøre. Her besøker dere 

landbrukskolen Strickhof. De driver med avl på Charolais og Simmentaler og har 20 mordyr 

av hver rase. Se http://www.strickhof.ch/ausbildungs-

undversuchsbetrieb/mutterkuhhaltung/  

 

Vi starter med lunsj på skolen før vi får omvisning og informasjon.  

 

Etter omvisningen her vil en representant for forbundet Mutterkuhverband Schweiz fortelle 

litt om storfedyr generelt og ammeku spesielt i Sveits. Utviklingen i næringen de siste årene, 

salg og markedsføring av dyrene, avlsprogram, etc. 

 

Etter besøket på landbruksskolen går ferden rett sørover til Zürich See for innsjekking på 

Sorell Hotell. Her skal dere bo under hele oppholdet. Dette er et 4 stjerners hotell 

beliggende helt inntil Zürich See i sentrum am Rapperswill. Rapperswill Jona kalles rosenes 

by og er en koselig liten middelalderby med 25000 innbyggere. Midt i byen ligger en borg 

omkranset av restauranter, butikker og barer. 

Se www.sorellhotels.com/en/speer/rapperswil   

 

   
 

 

Kl 19.00 Velkomstmiddag på hotellet 
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Lørdag 28. oktober 
Frokost på hotellet 

 

Kl 09.00 Avreise fra hotellet 

 

I dag går ferden østover fra Zürich See i retning fjellene i Appenzellerland. Etter ca 1 times 

kjøring kommer dere til Hemberg. Her besøker dere en besetning som driver med Hereford 

kyr på en gard 900 moh.  

 

Deretter er det mulighet for en utflukt til fjellet Säntis, en times kjøretur fra Hemberg. Fjellet 

er på 2504 moh og er det høyeste fjellet i Appenzeller Alpene. Det går gondol til toppen. Lunsj på 
veien. 
 

Deretter fortsetter ferden gjennom det vakre landskapet i Appenzellerland tilbake til Zürich 

See og videre sørover til Einsiedeln.  

 

Deretter besøker dere Milchmanufaktur Einsiedeln AG 

 

Milchmanufaktur ble etablert i 2012 og er et samarbeidsprosjekt mellom 60 lokale bønder 

som ønsker å tilby lokalbefolkningen ost- og melkeprodukter fra eget distrikt til en rimelig 

penge. Dere får omvisning i produksjonslokalene og informasjon om dette 

samarbeidsprosjektet. se www.milchmanufaktur.ch  

 

Etter omvisningen spiser dere middag i egnete lokaler i Milchmanufaktur, før dere får 

oppleve sveitsisk atmosfære på sitt beste med besøk hos den lokale jodleforeningen. Det blir 

underholdning med sveitsisk folkemusikk, jodling og annen morro.  

 

Buss tilbake til hotellet i Rapperswill Jona 

 

Søndag 29. oktober 
Frokost og utsjekking 

 

I dag går ferden nordover fra Zürich See, mot den tyske grensen, til Kantonen Thurgau og 

tettstedet Amlikon Bisegg, litt over 1 time å kjøre. Her besøker dere Paul Aregger som 

driver med kjøttdyr. Han har en blanding av flere raser og har ca 300 dyr. Han kjøper ett års 

gamle kalver og fôrer de opp. Gården er på 38 hektar.  

 

Deretter besøker dere en Angus besetning i Thurgau området før ferden går mot flyplassen 

og hjemreise.  

 

 

 Kl 14.30 Ankomst flyplassen 

 

Kl 16.35 Avreise med Swiss air direkte til Oslo 

 

Kl 19.00 Ankomst Oslo 
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PRISER 
 

 20 Personer 25 Personer 30 Personer 

Enkeltrom Kr 10 200,- Kr 9 900,- Kr 9 700,- 

Dobbeltrom Kr 9 400,- Kr 9 100,- Kr 8 900,- 

 

 

I disse prisene er følgende inkludert: 

- Flyreise t/r Oslo – Zürich med SAS 

- Flyskatter 

- 1 stk innsjekket bagasje 

- Overnatting 2 døgn inkl frokost på nevnte hotell 

- 2 stk 3 retters middager 

- 3 stk lunsj 

- Reiseleder og guide som er med fra Oslo 

 

 
Påmeldingsfrist: 20. august 2017 

 

BETINGELSER 

Levering Vi har foreløpig reservert 10 dobbelt og 5 enkeltrom og 25 flyseter. Rommene 

kan vi holde kostnadsfritt inntil 30 dager før ankomst. Flysetene kan vi holde 

kostnadsfritt inntil 13. juli. Etter den tid kan setene kostnadsfritt kanselleres innen 2 

måneder før avreise, dvs 20. august mot et gebyr på kr 2 500,- for hele gruppen.  

 
Priser og betalingsvilkår Depositum, kr 2000,- forfaller til betaling ved påmelding. 

Faktura sendes. Restbeløpet forfaller til betaling 4 uker før avreise. Betalingsbetingelser: 

Pr 10 dager etter fakturadato. Dersom valutaen CHF endrer seg mer enn 5% mot NOK 

fra utstedt reisetilbud til fakturadato, tas det forbehold om rett til å justere prisen i 

henhold til endringer i valutakursene.  

Endringer Navnene i flybilletten kan endres kostnadsfritt inntil 30 dager før avreise. 

Tidspunktene i billetten kan ikke endres.  

Avbestilling Depositum refunderes ikke etter utstedt ordrebekreftelse. Ved avbestilling 

senere enn 60 dager før avreise refunderes turprisen kun dersom plassen kan 

videreselges.   

Avbestillingsbeskyttelse Vi anbefaler våre reisende å ha tegnet en helårs 

reiseforsikring som også inkluderer avbestillingsbeskyttelse ved bestilling av reisen. 
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