TERVETULOA MUKAAN BENCHMARKING-MATKALLE
POHJOIS-ITALIAAN 21.-24.10.2019
Pohjois-Italia on loistava paikka tutustua italialaiseen ruokakulttuuriin ja sieltä on saanut alkunsa myös maailmanlaajuiseksi levinnyt Slow food -liike. Matkan aikana tutustumme alueen maaseutumatkailuyrityksiin, Slow food- ideologiaan sekä alueen tärkeisiin tuotteisiin. Matkalla vaihdetaan parhaita käytäntöjä, miten alueen toimijat ovat onnistuneet lisäämään asiakkaiden kiinnostusta lähiruokaan ja maaseutumatkailuun.
Matkaohjelma
Huom! Muutokset mahdollisia!

Maanantai 21.10.2019
Liittymälento Vaasasta lähtee klo 06.00 ja on perillä Helsinki-Vantaalla 06.45. Liittymälento Tampereelta lähtee klo 06.05 ja on perillä Helsinki-Vantaan lentoasemalla klo
06.40.
Lento AY1751 Helsingistä Milanoon (Mxp) lähtee klo 08.00. Perillä Milanon Malpensan kansainvälisellä lentoasemalla ollaan klo 10.05.
Noin klo 12.30-13.00 saavutaan Riikka ja Jyrki Sukulan omistamalle viinitilalle. Ohjelmassa on sadonkorjuun makuja lounaan muodossa Piemonten parhaista raaka-aineista sekä Sukulan ja heidän naapuriensa viineihin ja viininviljelyyn tutustumista tarhoilla.
www.sukula.com

Ensimmäinen majoituskohde on Albergo dell'Agenzia. Neljän tähden historiallisesti
merkittävä hotelli sijaitsee Bran kaupungissa, maailman ainoan Gastronomiayliopiston
ja Maailman viinipankin alueella.
Hotelli sai alkunsa Slow Food – ideasta.
Illalla nautitaan omakustanteinen slow
food -illallinen.
Lisätietoja ja kuvia hotellista:
www.albergoagenzia.it

Tiistai 22.10.2019
klo 9.20-10.00 Banca del Vino
Aamiaisen jälkeen kuullaan Viinipankin esittely. Kierroksen jälkeen on ostosmahdollisuus.
Pollenzosta lähdetään noin klo 10.00 ja Biellaan saavutaan noin klo 13.00. Perillä vieraillaan pienpanimossa lounaan merkeissä.
Iltapäivän tutustumiskohteina ovat maatila, jossa on karjankasvatusta sekä juustola. Lisäksi kuullaan bed- & breakfest -liiketoiminnasta ja paikallisen Leader-toimintaryhmän ja alueen esittelyt.
Illallisen jälkeen majoitutaan kokemuksellisesti ”pyhättöön”, (Italiassa pyhiinvaelluskohteessa sijaitseva luostarintyyppinen kohde). santuariodioropa.it/

Keskiviikko 23.10.2019
Aamiaisen jälkeen aamupäivän tutustumiskohteina ovat mm. meijeri ja juustola sekä
pienpanimo. Lounaan jälkeen vieraillaan Bessan luonnonsuojelualueella, jossa on ohjattu (helppo ja tasainen) sähköpyöräkierros alueella. Tämän jälkeen tutustutaan paikalliseen hunajantuotantoon ja italialaisen hydromel-juoman tuotantoon. Yöpyminen
tapahtuu maatilamajoituksessa.

Torstai 24.10.2019
Aamiaisen jälkeen vieraillaan paikallisessa leipomossa, jonka jälkeen matkataan kohti
Milanoa. Iltapäivällä on aikaa tutustua Milanoon.
Paluulento Suomeen lähtee klo 19.00 (AY1756). Kone laskeutuu Helsinki-Vantaalle
klo 22.55. Liittymälento Vaasaan lähtee klo 23.55 ja on perillä klo 00.45. Liittymälento
Tampereelle lähtee klo 23.45 ja on perillä 00.20.

Matkainfo
Hintaan sisältyy lennot Helsinki-Milano-Helsinki,
majoitukset aamiaisineen sekä yritysvierailut.
Italiassa on järjestetty yhteinen linja-autokuljetus.
Matkalla on suomenkielinen opastus.
Matkan hinta on
550,00 € / 1 hh
490,00 € / 2 hh
Liittymälennot Vaasasta ja Tampereelta Helsinkiin ja takaisin ovat omakustanteisia.
Omakustanteiset ruokailut:
Ma 21.10.2019
Lounas, Az Ag Sukula (30,00 €)
Illallinen, Albergo dell'Agenzia (hinta tarkentuu)
Ti 22.10.2019
Lounas (20,00 € sis. oluenmaistelu halukkaille)
Illallinen, Santurio Dioropa (25,00 €)
Ke 23.10.2019
Lounas (25,00 €)
Illallinen (30,00 €)
To 24.10.2019
Omatoimiset ruokailut Milano

Lentojen osalta noudatetaan Forssan Matkatoimisto Oy:n peruutusehtoja.
Huomioittehan, että matkan hintaan ei sisälly henkilö- tai
matkatavaravakuutuksia.
Kaikilla matkustajilla tulee olla mukanaan voimassaoleva matkustusasiakirja eli passi
tai EU-maissa myös henkilökortti.
Matkalle on lähdössä 17 hankealueen yrittäjää tai yrityksen edustajaa sekä
hankkeen edustajat Tuuli Pirttikoski (Satafood Kehittämisyhdistys ry),
Kirsti Vuori (Satafood Kehittämisyhdistys ry) sekä Krista Antila (Leader Pohjois-Satakunta).

Lisätiedot:
Tuuli Pirttikoski, Satafood Kehittämisyhdistys ry
tuuli.pirttikoski@satafood.net, puh. +358 (0)40 183 9995
Kirsti Vuori, Satafood Kehittämisyhdistys ry
kirsti.vuori@lhgeopark.fi, puh. +358 (0)40 861 5175

