Studiereis Tech & Bio 2015

Tech&Bio in Valence (Frankrijk) is dé professionele openluchtbeurs voor de biologische landbouw. De beurs is
bekend in gans Europa en is een unieke kans voor ondernemers om kennis op te doen over de nieuwste en meest
efficiënte biologische landbouwtechnieken. Naast allerlei velddemonstraties, is er ook een volledig programma aan
interessante en praktijkgerichte lezingen. Ook worden bezoeken georganiseerd aan landbouwbedrijven in de streek.
CCBT organiseert dit jaar opnieuw een bezoek aan deze beurs. Bekijk het verslag van 2013 via
http://www.ccbt.be/sites/default/files/Reisverslag%20Tech%26Bio%202013.pdf
Mis deze kans niet en schrijf je snel in!
Wanneer?
22 sep 2015 (namiddag) – 24 sep 2015 (avond) (twee overnachtingen)
Voor wie?
(Biologische) landbouwers krijgen voorrang en korting bij inschrijven.
Prijs?
In het tarief zijn vervoer (trein), 2 overnachtingen, toegangsticket en vier maaltijden inbegrepen. Dankzij de
groepstarieven en onze samenwerking met de organisatoren van Tech&bio kunnen wij jou een voordelig tarief
aanbieden. De tarieven zijn afhankelijk van het aantal deelnemers en de actuele TGV-tarieven, dus wees er snel bij!
Je bent (bio)boer:
- je deelt een kamer met een collega (2persoons kamer) : geschatte kostprijs = € 150 à € 230
- je verkiest een éénpersoonskamer: geschatte kostprijs = € 200 à € 280
Je bent geen boer:
- je deelt een kamer met een collega (2persoons kamer): geschatte kostprijs = € 270 à € 330
- je verkiest een éénpersoonskamer: geschatte kostprijs = € 300 à € 360

Inschrijven? Vóór 10 juni via http://ccbt.be/tech&bio
Na ontvangst van een bevestigingsmail dien je uiterlijk voor 30 juni een voorschot van € 150 (boeren) of € 250
(anderen) te storten op rekeningnummer BE76 7310 1104 0995 (BIC KREDBEBB) van CCBT vzw met vermelding van
‘Tech & Bio 2015’. De storting geldt als definitieve inschrijving. Na afloop van de reis ontvang je het
afrekeningsdocument ter vereffening van het saldo.
Tot dan!
Carmen, coördinator CCBT, carmen.landuyt@ccbt.be, GSM 0495 69 12 02.
CCBT is niet verantwoordelijk voor eventuele schade van welke aard dan ook, in het kader van het bezoek aan Tech&Bio.

