Studieresa till Italien med Land Lantbruk, 21-25 oktober 2019
Följ med Land Lantbruk på en studieresa till härliga Italien. Upplev ny teknik och
jordbruk på landsbygden blandat med traditionell mat och kultur i historiska Venedig.
Mat och dryck blir förstås en resa i sig med lokala smaker skapade av passionerade
entreprenörer. Lena Johansson, politisk chefredaktör för Land Lantbruk & Skogsbruk,
medföljer på resan.
(F=frukost, L=lunch, M=middag)
Dag 1, måndag 21 oktober
09.10
13.35

Sverige-Venedig-Treviso

(-/L/M)

Avresa från Stockholm via Köpenhamn. (önskas annan avreseort, kontakta oss)
Ankomst till Venedigs flygplats där buss och vår svensktalande guide tar emot. Vårt
första besök görs bara en halvtimme från flygplatsen i Treviso provinsen på en
familjeägd charkfabrik. Vi får en presentation av de olika lokala specialiteterna. Varje
vecka produceras ca 100 kg. Besöket avslutas med en buffé med charkuterier, ost,
bröd och vin innan vi tar oss vidare till vårt hotell, prel. Park Hotel Villa Fiorita e.d.
Middag serveras på hotellet. Övernattning.

Dag 2, tisdag 22 oktober

Treviso området

(F/L/M)

Efter frukost gör vi ett morgonbesök på ett familjeägt ostmejeri som gör färskost
såsom mozzarella, burrata, straccshino och traditionell ost som casatella och kryddad
caciotta samt lagrad ost som "formaggio ubriaco".
I närheten hittar vi ”Castello di Roncade", ett fint, gammalt slott som producerar
Prosecco och andra regionala viner. Vi besöker slottet, vinkällaren och produktionen.
Besöket avslutas med en buffélunch som serveras i slottet.
På eftermiddagen går resan till en gård som odlar Radicchio di Treviso (röd cikoria)
samt andra grönsaker som blomkål, sparris, sallader, etc. och röda frukter, särskilt
jordgubbar. Namnet Radicchio di Treviso visar på en skyddad, geografisk
beteckning som säkerställer produktens kvalitet och ursprung. Produktionstiden är
kort, från höst till början vår, och odlingen sker inom ett mycket begränsat område.
Vi avslutar dagen med besök på en högteknologisk grisgård. Gården har ca 1 000
suggor som ger ca 28 000 grisar per år. De bearbetar också ensilage till foder. För att
minska produktionskostnaderna har man investerat i en biogasanläggning.
Middag och övernattning på samma hotell.
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Dag 3, onsdag 23 oktober

Treviso-Venedig

(F/L/M)

Frukost serveras på hotellet. Därefter besöker vi en 1 200 ha stor spannmålsgård.
Verksamheten engagerar start-up företag med olika utvecklingsprojekt med koppling
till lantbruket. Vi får höra om några av projekten och diskutera utveckling av grödor,
t.ex. durumvete.
Resan går sedan till Venedig. Vi kommer till Sankt Markusplatsen med båt och
serveras lunch på en typisk trattoria. Sedan får vi en två timmars guidad tur för att
höra om stadens främsta sevärdheter; bl.a. Markusplatsen med Markuskyrkan,
klocktornet och Dogepalatset.
Tid på egen hand för ev. shopping eller andra aktiviteter. Kvällens middag serveras på
en genuin pizzeria i centrum. Efter middagen går resan tillbaka till hotellet för
övernattning.
Dag 4, torsdag 24 oktober

Treviso-Vicenza-Bergamo

(F/L/M)

Frukost serveras på hotellet. Utcheckning. Vi hoppar upp på bussen och resan går till
Vicenza där vi besöker mejeriet Latterie Vicentine i Bressanvido, ett ledande
kooperativ för produktion och distribution av mjölk och andra mjölkprodukter. Här
processas i genomsnitt 350 000 kilo mjölk per dag från 400 medlemsgårdar.
Eventuellt besöker vi också en av medlemsgårdarna.
Lunch serveras på en gård som också bedriver risodling i Isola della Scala.
Ankomst till Bergamo där vi checkar in och får lite tid på egen hand innan middag.
Övernattning i Bergamo, prel. Hotel Cristallo e.d.
Dag 5, fredag 25 oktober
09.00
13.00

Bergamo-Milano/Malpensa-Sverige

Frukost serveras på hotellet. Utcheckning.
Transfer till Milano-Malpensa flygplats. (90 km)
Avresa direkt till Stockholm, ankomst 15.40.

Boka direkt på vår hemsida, senast 15 juni

www.nnresor.se/bokaresa
Priser och bokningsvillkor på nästa sida, bläddra ned.

(F/-/-)

Pris per person i delat dubbelrum SEK 13 850
Enkelrumstillägg

SEK 1 750

Paketresemoms 2,67% tillkommer på priset
Följande ingår i priset:
Flyg till Venedig från Arlanda via Köpenhamn på utresan, direkt från Milano till Arlanda
(önskas annan avreseort mot ev. pristillägg, kontakta oss)
Buss, chaufför samt svensktalande reseledare under hela resan
4 övernattningar på minst 3-stjärnigt hotell inkl. frukost
4 luncher, 4 middagar
Studiebesök samt turistiska besök enligt program, med reservation för ändringar
Organisationskostnader
Resefolder med information om resmålet och praktisk reseinformation
Följande ingår inte i priset:
Dryck till måltider, Dricks till busschaufför och guide, Reseförsäkringar, Avbeställningsskydd,
Personliga utgifter

Bokningsvillkor
Anmälan senast den 15 juni, därefter endast i mån av plats. Anmälningsavgift SEK 1 500 betalas
in vid bokningstillfället, denna återbetalas ej. Bekräftelse med faktura erhålles via e-post.
Slutbetalning av resan görs senast den 15 september. Priset gäller vid minimum 20 resenärer. Vi
förbehåller oss rätten att ställa in alt. justera priset vid färre än 20 personer. Begränsat antal
platser. Vi reserverar oss för prisförändringar vid förändringar i valutakurs m.m. Priset är
beräknat med valutakurs den 1 feb -19 och kan ändras till och med 20 dagar före avresa.
Vid avbokning efter den 15 juni
16 juni – 15 augusti debiteras SEK 5 000 per person
Efter 16 augusti debiteras full kostnad
Boka avbeställningsskydd och reseförsäkring
Det är viktigt att avbeställningsskydd meddelas vid bokning och betalas i samband med
anmälningsavgiften. Vi har samarbetsavtal med ERV som är branschledande på reseförsäkringar.
Passande försäkring beställs enkelt genom vår hemsida www.nnresor.se, bra att veta. Kostnaden
för avbeställningsskydd är 6% av resans kostnad.
Resenär som har tecknat reseförsäkring kan begära återbetalning av avbokad resa genom
försäkringsbolaget enligt försäkringens gällande regler.
Resegarantier
N&N resor har fullständiga resegarantier enligt Resegarantilagen genom vårt bolagsnamn
Discover Sweden Tours. Observera att vår resegaranti endast gäller för de tjänster som är bokade
genom oss.
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