
 
 

 
 

 
 

 
 

 

IAA Nutzfahrzeuge, Hannover 
FAK Jönköpings län 

 

 
På den stora IAA-mässan i Hannover ser vi alla nyheter hos buss- och 
lastbilstillverkarna samt intressanta tillbehör och påbyggen. Under resan 
passar vi även på att besöka Volkswagens fina anläggning Autostadt i 
Wolfsburg, där vi bl.a. gör en rundtur inne i produktionen. Men det finns 
mycket mer att se och uppleva där såsom museum och de olika 
utställningarna som varje märke inom Volkswagen-familjen har. 
Välkommen med! 

 
Dag 1 Hemorten-Bergen 
Vi tar plats i bussen och far söderut över Öresundsförbindelsen till 
Danmark. Resan går vidare via Rödby-Puttgarden och framåt kvällen 
kommer vi till Bergen där vi övernattar och äter middag tillsammans. 

 
Dag 2 Besök på Autostadt 
Idag står ett trevligt besök på Autostadt i Wolfsburg på programmet. Vid 
ankomsten åker vi på en rundtur inne i fabriken där vi ser hur det går till 
att tillverka bilar. Därefter får vi några timmar att på egen hand uppleva 
Autostadt. Varje märke som Volkswagen äger har sin egen utställning på 
området. Här finns även möjlighet att äta lunch om man så önskar. Vi tar 
oss sedan åter till hotellet i Bergen. 

 
Dag 3 Mässbesök 
Efter en god frukost åker vi till mässan i Hannover. Här får vi dagen till att 
besöka mässan och se alla nyheter som de olika tillverkarna visar upp. På 
en överenskommen tid samlas vi åter i bussen och åker tillbaka till 
Bergen. 

 
Dag 4 Bergen-Hemorten 
Efter en stärkande frukost är det dags att påbörja hemresan. Vi stannar 
för lite inköp uppe vid gränsen innan vi tar färjan från Puttgarden till 
Rödby. Hemfärden går sedan omvänt utresan och framåt kvällen är vi åter 
i Småland. 

 
RESFAKTA 

Datum: 22-25 september 2016, 4 dagar 

Pris per person vid: 30 deltagare 4 350 kr, 35 deltagare 4 100 kr 
40 deltagare 3 930 kr 

Ingår: Bussresa, logi i tvåbäddsrum, 3 frukostar, 3 middagar, entré och 
rundtur på Autostadt, bro- och färjeavgifter, vägskatter 

Tillägg: Enkelrum 900 kr, avbeställningsskydd 150 kr, entrébiljett till IAA 

Hotell: Seminar Hotel Schulz 

Avresa: Moliden 06.00, Värnamo Bredasten 06.45, Ljungby stopp 07.20 

Sista anmälningsdag: 31 maj 

För information och bokning kontakta Erik Byrmo 036-630 85 eller 
070-253 62 64, erikbyrmo@hotmail.com. Mer info kommer att läggas ut på 
hemsidan www.fak.se/karer/fak-jonkopings-lan. 

Välkommen!  
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