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             Program Farm Tour Russia – Moscow and Black Earth Region 

07th - 12th September 2020 

 
Dag 1, Måndag, 07 September 2020 

Flyg ifrån Stockholm till Moskva 

Kvällsmat I den gamla stadsdelen som heter Arbat 

Övernattning I Moskva 

 
Dag 2, Tisdag, 08 September 2020 

Guidad stadstur i Moskva med många sevärda platser, Röda Torget, historiska affären GUM, 

Cathedral of Christ the Saviour 

Besök i Kreml 

Lunch 

Flyg ifrån Moskva till Voronezh 

Kvällsmat I restaurang Spartak 

Övernattning på hotell Ramada Plaza i Voronezh 

 
Dag 3,Onsdag, 09 September 2020 

Föreläsning av Klaus John (Odlingsansvarig I världens största sockerbetsodlare Prodimex) om 
situationen och utvecklingen inom Ryskt jordbruk. 

Besök på böndenas marknad I Voronezh där stora som små 
producenter säljer produkter ifrån mjölk,kött gris lamm, grönsaker etc. 

Voronezh city tour – Med tyngdpunkt på stadens stora betydelse under 
2:a världskriget, besök vid krigsmonumenten vid Seger torget 

Lunch på Pitnica Pub 

Besök på gården Don I byn Ustje, Chocholskij Rayon, 
5,656 ha, mjölkproduktion (byggd 2007) för 1,000 mjölkkor (Holstein), avkastning 9,200  kg 
(https://don-agro.su/galereya/) 

Besök hos Olga Moshchenko i Losevo, 
300 ha, traditionellt Ryskt jordbruk, restaurang och lokal affär 

Traditionell Rysk kvällsmat hos Olga med Rysk musik och dans! 

Övernattning på hotell Ramada Plaza i Voronezh 
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Dag 4, Torsdag, 10 September 2020 

Besök hos lantbruksholdingen Agrotech-Garant, 86,000 ha, 13 gårdar, 
Sockerbetsodling om 11,000 ha, utsädesproduktion, 
spannmålsproduktion, trading, mjölkkor, besök på en enhet som ligger i 

samhället Anna med 35 000 ha 

Lunch 

Besök hos lantbruksholdingen  Molvest i Arkhangelskoye nära Anna, 56,000 ha, 24,000 mjölkkor, 
raser Jersey, Monbeliarde, Holstein. Det största mejeriet i svartjordsbältet, producerar produkter 
under ett av de starkaste varumärkena I Ryssland och är den 3:e största mjölkprocessorn i 
Ryssland och 100% Ryskt ägandel. Deras produkter finns representerade i mer än 30,000 affärer i 
30 regioner i den Ryska Federationen och i övriga delar av det gamla Soviet unionen 
(https://www.molvest.ru/en/) 

Kvällsmat med gäster i restaurang Moskva 

Övernattning på hotell Ramada Plaza i Voronezh 

 
Dag 5, Fredag, 11 September 2020 

Besök hos företaget GK  "Sarechnoye", ägare Sergei Nizenko, 
Angus cattle, dikoproduktion, ca 50 000 kor, feedlot and hypermodernt slakteri 

Lunch I Cafe Kawkaz 

Gårdsbesök hos lantbruks holdingen Ekoniva runt staden Liski, VD Stefan Dürr (Tysk), 598,800 
ha, den största mjölkproducenten i Ryssland, 183 800 Boskap (95 100 Mjölkkor), daglig 
mjölkproduktion 2 300 ton, växtodling, foderproduktion, besök på mjölkgårdar och 
kalvuppfödnings centrum, maskin baser och spannmåls anläggningar (https://www.ekoniva-

apk.ru/en/) 

Shashlik barbeque i naturen hos Ekoniva, fest!! 

Övernattning på hotell Ramada Plaza in Voronezh 

 
Dag 6, Lördag, 12 September 2020 

Avresa ifrån Voronezh mycket tidig morgon för flyg hem via Moskva 

Pris/person i dubbelrum- 2150 Euro 

Enkelrums tillägg- 250 euro 

Alla priser plus moms 
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I priset ingår följande! 
• Services agriXperia 

✓ Flyg med Aeroflot 
✓ Engelsktalande tolkar, även Svensk I form av Robban 
✓ Transporter för transfer och alla besök knutna till programmet 
✓ Hotel och frukostar 
✓ Lunch och kvällsmat, övrigt ej inkluderat i priset står resenären för. 
✓ Gårdsbesök, rundtur i Moskva och Voronezh, föreläsningar enligt programmet 
✓ Visum och visumhandläggning 
 
Priset inkluderar inte resa till och ifrån Stockholm eller mat och dryck som inte ingår I 
programmet. 

 

• Resenären måste ordna följande:  

✓ Reseförsäkring som inkluderar sjukförsäkring 
✓ Resa till Stockholm 
✓ Avbokningsskydd 
✓ Kostnad för skicka pass och övrig information nödvändig för visumansökan till 

handläggare hos HKScan 
 

• Det minsta antal deltagare är 20 st för att resan skall bli av, maximalt antal är 40 
personer, först till kvarn gäller!. 

 

• Sista anmälningsdag är 6/4-2020. 

 

• Vi reserverar oss för förändringar I programmet, det slutgiltiga programmet kommer till 
anmälda resenärer 2-3 veckor före avrese datumet.  
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