TERVETULOA MUKAAN BENCHMARKING-MATKALLE
ETELÄ-RUOTSIIN 27.3.-31.3.2019
Tutustumiskohteina ovat paikalliset lähiruokaa tuottavat ja maaseutumatkailuun
keskittyneet yritykset. Keskitymme matkalla eri teemoihin tuotteistaminen, markkinointiyhteistyö sekä maaseutumatkailun kokemusarviointi.

Matkaohjelma
Keskiviikko 27.3.2019
Linja-auto lähtee iltapäivällä noin kello 15.00 Kauhajoelta. Reitti kulkee Kankaanpään
ja Huittisten kautta Turkuun. M/S Viking Grace lähtee Turun satamasta klo 20.55.
Laivalla nautitaan illallinen.

Torstai 28.3.2019
Laiva saapuu Tukholman satamaan klo 6.30. Yhteiskuljetus linja-autolla kohti Mjölbytä alkaa. Matkan aikana pysähdymme vapaavalintaisissa kohteissa / kaupungeissa.
Saavuttuamme Mjölbyhyn, tapaamme hankekumppanimme Sommenbygd-Vätterstrand edustajia.
Majoitumme Ombergs Turisthotell (ombergsturisthotell.com) ja myöhemmin illalla
nautimme hankekumppanien kanssa illallisen.

Perjantai 29.3.2019
Perjantain ohjelma koostuu monipuolisesti yritysvierailuista:
Ainutlaatuinen luontomatkailuyritys Urnatur tarjoaa erilaisia elämyksiä metsän keskellä. Puu on yritystoiminnan keskeinen elementti.
urnatur.se

Maatilamatkailuyritys Hemma på Hult on historiallisesti merkittävä maaseutuyritys,
jonka palvelutarjontaan kuuluu majoitus-, juhla- ja kokouspalveluita sekä elämysluontomatkailua. Vierailulla nautimme lähiruokalounaan (omakustanteinen).
hemmapahult.se

Monipuolinen ja kaunis Åsens By on Ruotsin vanhin luonnonsuojelualue.
asensby.se

Kolmen ruokalajin lähiruokaillallinen (omakustanteinen) nautitaan kauniissa Wiredaholm Golf & Konferens -hotellissa, jossa myös majoitumme.
wiredaholm.se

Lauantai 30.3.2019
Aamupäivällä teemme yritysvierailun Brostorps Gårdsmejeriin, joka valmistaa alueen erikoisherkkua, erilaisia juustokakkuja. Meijerissä myös valmistetaan juustoja. Rakennuksen ohessa on juustopuoti ja kahvila.
ostkaka.com

Toinen yritysvierailukohde on pienpanimo Nääs Gårdsbryggeri. Yritystoiminnassa
yhdistyy pienpanimo sekä riistaliha. Panimoravintolassa on mahdollista nauttia lounasta (omakustanteinen).
naasbrygg.se

Yritysvierailujen jälkeen paluumatka kohti Tukholmaa alkaa Mjölbyn kautta. Tarkoitus olla Tukholmassa iltapäivällä klo 16.00 tienoilla, jonka jälkeen on vapaata tutustumista Tukholman kaupunkiin.

M/S Amorella lähtee Tukholman satamasta klo 20.00.

Sunnuntai 31.3.2019
Laiva saapuu Turkuun klo 7.35. Linja-auto lähtee kotimatkalle reittiä Turku – Huittinen – Kankaanpää – Kauhajoki.

Matkainfo
Matkan hinta hankealueen yrityksille on
249 € (+ alv 24%) / 2 hh
299 € (alv 24 %) / 1 hh
Hintaan sisältyy bussikuljetukset, laivamatkat sekä hytit Turku-Tukholma-Turku,
majoitukset sekä yritysvierailut.

Matkalle mahtuu mukaan 14 hankealueen yrityksen edustajaa ilmoittautumisjärjestyksessä.

Sitovat ilmoittautumiset matkalle perjantaihin 8.2.2019 mennessä.
Kysyttävää? Ota yhteyttä!
Tuuli Pirttikoski, Satafood Kehittämisyhdistys ry
tuuli.pirttikoski@satafood.net, puh. +358 (0)40 183 9995
Kirsti Vuori, Leader Suupohja
kirsti.vuori@leadersuupohja.fi, puh. +358 (0)40 861 5175

