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Dansk Limousine Forening arrangerer busrejse  til Holland, England og Wales 19.-25. juli 2019

I februar 1971 ankom 179 limousine 
tyre og kvier til Leith Docks i Edinburgh. 
Efterspørgslen voksede hurtigst pga. 
dyrenes fremragende kvaliteter, såsom 
let kælvning, hårdhed og deres evne 
til at producere godt kvalitetskød med 
en lav andel af knogler og fedt. I 1986, 
kun femten år efter at racen blev intro-
duceret til landet, blev Limousine det 
foretrukne valg ved inseminering og 
skubbede den traditionelle Hereford til 
en andenplads. Limousine har stadig 
denne position i dag.

Rejsens højdepunkt bliver 
dyrskuet Royal Welch Show, 
der er et af Storbritanniens 
største inden for husdyr og 
showet byder på udstillinger 
for landbrug, skovbrug, gart-
neri, mad og drikke. Der vil 
selvfølgelig være en række 
konkurrencer, der er bedøm-
melser af Limousine den dag 
vi besøger skuet. 

Derudover vil der blive arrangeret en række 
besøg i top besætningerne i England, Wales 
og Holland på nogle interessante ejendom-
me. Rejsen krydres med andre interessante 
besøg bl.a. verdens største auktion for blom-
ster der ligger uden for Amsterdam. Her 
handles 44% af alverdens blomster og over 
77% af alle blomsterløg. Det er en oplevelse 
ud over det sædvanlige.

Pris ca. kr. 8.200,-   7 dage inkl. entreer, helpension. Tillæg enkeltværelse 1.230,- (frokost + aftensmad til dyrskue eksklusiv) 
Tilmelding er åben og rejsen er forbeholdt husstande der er medlem af Dansk Limousine Forening. Tilmelding til Søren 
Grunnet, tlf. 23466821 eller Christian Mols, 7587 1212. Rejsen arrangeres i samarbejde med Mols Rejser

OVERORDNET PROGRAM

19. juli Afrejse med bus fra Jylland. Overnatning i Belgien

20. juli Køre gennem Eurotunnel til England. 
  Vi besøger den imponerende katedral i Salisbury der har Englands højeste kirkespir. 

Kirken er verdensberømt pga. størrelsen og arkitekturen og er desuden omdrej-
ningspunktet i bestsellerbogen ”Jordens Søjler” af Ken Follett.

  Besætningsbesøg på Stourhead Estate, en præsentabel ejendom på 900 hektar 
landbrugsjord heraf 200 hektar græs, 172 hektar skov og en flot have.

  Dyreholdet består af får og Limousine. Besætningen er opstartet i 1988 ved indkøb 
af dyr fra bl.a. Irland og avlet videre på materiale fra bl.a. tyrene Loosebeare Eager 
og Haltcliffe Firefly.

21. juli  Besætningsbesøg ved Aled Edwards, Dyfri Limousine der blev etableret i 1980’erne. 
Gården er på 250 hektar og ligger i det uspolerede landskab i Wales. En avlsbe-
sætning på 70 køer.  Aled Edwards har tidligere været præsident for ILC, så han er 
kendt af mange i Danmark.

  Læs mere om besætningen på www.dyfrilimousin.com
  Besætningsbesøg på Dinmore Manor Estate. Ud over en impo-

nerende hovedbygning, består gården af 4 ejendomme på i alt 2600 
hektar. Limousinebesætningen er bygget på nogle af de bedste blod-
linjer og der er ikke sparet på noget i forhold til indkøb og kvalitet. 
Læs mere om besætningen på www.dinmore.net

 

22. juli  Besøg ved Royal Welsh Show, et dyrskue der startede i 1904. Der vil være udstilling 
af mange forskellige dyr og landbrugsprodukter. Limousine-racen er den største i 
antal. Der er bedømmelser af Limousine den dag vi besøger dyrskuet.

23. juli Køre tilbage til hotellet Belgien via Eurotunnellen.

24. juli  Herefter kører videre mod Amsterdam og besøger verdens største verdens største 
blomsterauktion. Herfra til hotel i Tyskland.

  Besætningsbesøg og frokost i Holland hos Claeys & Cowporation som er den 
førende besætning i Holland. De har de seneste år købt mange top dyr i Frankrig. 
Besætningens mål er at være den førende limousine besætning. Læs mere om 
besætningen på www.cowporation.nl 

 
25. juli Hjemrejse og ankomst til Danmark
 (ret til mindre ændringer forbeholdes)

Rejseleder: Aksel Goth (samme guide som Østrig turen 2018)
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