Mässresa till Paris – SIA och SIMA
24-27 februari 2019
Följ med oss till Paris och upplev två av Europas mest intressanta lantbruks- och mat mässor SIA och SIMA.
Vi har satt ihop ett specialprogram för maximal upplevelse, allt fixt och färdigt! Bara att anmäla sig och åka
med! För företag och lantbrukare är resan dessutom avdragsgill!

SIA (Salon International de l'Agriculture) https://en.salon-agriculture.com
Detta är en årlig, internationell jordbruksutställning med säte i Paris, i år kommer den att hållas på Paris
Expo Porte de Versailles från den 23 februari till den 3 mars. SIA 2019 kommer att locka till mer än 1000
utställare och nästan 700 000 besökare.
SIA 2019 består av 4 teman:
• Jordbrukets växtodling och maskiner
• Växtodling, frukt och grönt
• Mat och Kulinariska produkter
• Animalieproduktion
Var och en av dem kommer att presentera den bästa och senaste tekniken inom respektive sektor och
kommer att innehålla temarelaterade aktiviteter. SIA 2019 i Paris kommer att vara den perfekta
plattformen för deltagare att utöka sitt professionella nätverk.

SIMA
Europas näst största mässa för teknik, maskiner och djurproduktion. Den viktiga branschmässan för
agribusiness! Vill du se de största maskinerna och de senaste nyheterna är SIMA rätt val. Här finns
lösningar, innovationer och nyheter för alla företag inom lantbrukssektorn.
SIMA 2019 har tre huvudområden
• Precisionsodling och radodling
• Boskap och animalieproduktion
• Specialiserade grödor
+ 15 teman till, se mer på https://en.simaonline.com

Här följer programmet i stora drag:
Söndag 24 februari
Transfer med buss från flygplatsen – hotellet t/r
Samling i receptionen för gemensam presentation, möjlighet att äta middag gemensamt för dem som vill.
Måndag 25 februari
Efter frukost åker vi gemensamt (för dem som önskar) Metro till mässan. Direktlinje från hotellet. Heldag
på mässan SIA och Metrostationen Porte de Versailles – METRO på egen hand t/r
Gemensam middag på trevlig restaurang (gångavstånd från hotellet)
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Tisdag 26 februari
Vi ägnar några morgontimmar åt sightseeing av Paris tillsammans med vår kunniga lokalguide
På eftermiddagen – SIA för dem som vill se mer!
Ledig kväll i Paris
Onsdag 27 februari
Utcheckning efter frukost. Vi åker gemensamt RER (tåg) till SIMA. Heldag på mässan.
– vidare till Flygplatsen på kvällen

FLYGRESAN med AF från Göteborg & Stockholm
Söndag 24 feb
Stockholm – Paris 12.40 – 15.20
Göteborg – Paris 16.30 – 18.40
Onsdag 27 feb
Paris – Göteborg 21.00 – 23.40
Paris – Stockholm 21.00 – 23.40

Hotell - IBIS Bastille Opéra 3***
http://www.ibis.com/fr/hotel-1399-ibis-paris-bastille-opera-11eme/index.shtml

Hotellet har bra centralt läge mellan place de la Bastille och République. Direktlinje med Metro till Porte de
Versailles (SIA-mässan)

Pris per person 6.850 kr
I priset som är baserat på minst 20 personer ingår:
• Flygresa t/r med AF inkl skatter och 1 st bagage à 23 kg
• Logi 3 nätter på ovan hotell
• Frukost
• Privat busstransfer från flygplatsen – hotellet
• RER tågbiljett till SIMA/Flygplatsen
• Sighthseeing Paris halvdag med buss och lokal guide
• Ciceron / reseledare från Equi Tours
Tillkommer / ingår ej
• Enkelrum 2090 kr
• Entré till SIA och SIMA
• Gemensam middag ca 450 kr
Övriga privata utlägg och måltider
Bokning & villkor
För att boka resan kontakta oss via mail eller telefon: info@equitours.se eller 040-298808
Priset är baserat på minst 20 betalande gäster. Slutfakturan betalas in senast den 4 februari 2019
Vi reserverar oss för förändringar i programmet samt för prishöjningar p.g.a. flygskatter och/eller
valutakursförändringar. Avbokningsvillkoren specificeras i bekräftelsen.
Sista anmälningsdagen den 25 januari 2019
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