Programförslag studieresa till Wales,
familjelantbruk med diversifierad verksamhet, mars 2020
Lantbrukare i Storbritannien har lång erfarenhet av att fylla gården med många verksamheter.
Man vill både skapa sysselsättning åt hela familjen och ha flera ben att stå på. Följ med oss på en
resa till vackra Wales där vi bjuder på ett välfyllt program och en mängd olika inriktningar. Vi
möter också representanter för olika samverkansprojekt. Detta är ett programförslag som kommer
att fastställas under hösten.
(F=frukost, L=lunch, M=middag)
Dag 1, onsdag 25 el. torsdag 26 mars

Sverige-Manchester-Anglesey

(-/L/M)

Ankomst på morgonen till Manchester Airport. Svensktalande guide möter upp. Transfer till
norra Wales för besök på Bodnant Garden där vi också kan äta lunch. I trädgården finns unika
plantor och massiva träd. I närheten finns också en gårdsbutik med såväl lokalproducerade som
internationella varor, eget bageri, slakteri och vinkällare. Här finns också en matlagningsskola.
Tid att besöka trädgården på egen hand. Vidare färd till Anglesey för incheckning på hotell.
Middag serveras på hotellet.
Dag 2, torsdag 26 el. fredag 27 mars

Anglesey med omgivningar

(F/-/M)

Frukost serveras på hotellet. Kort färd till en 3e generationens familjeägda mjölkgård som
tillverkar ost och levererar till lokala marknader, affärer och restauranger. Vi träffar familjen och
får se deras nyinstallerade, roterande mjölkkarusell och smakar såklart också på osten. Familjen
erbjuder också kurser inom osttillverkning.
Lunch på egen hand vid den enda väderkvarnen som fortfarande är i drift i Wales.
Vi fortsätter resan till en Welsh Black Beef och Welsh fårgård som arbetar med ”Beef Direct”,
d.v.s. man producerar kött av högsta kvalitet från naturligt uppfödda, gräsbetande kor till
konkurrenskraftiga priser med full spårbarhet. De har eget slakteri på gården och är medlemmar i
flera organisationer för kvalitetskött som samordnas av Meat Promotion Wales.
Återresa till hotellet. Middag
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Dag 3, fredag 27 el. lördag 28 mars

Anglesey-Snowdonia National Park

(F/-/M)

Frukost serveras på hotellet.
Dagen börjar med en kort resa för besök på Food Technology Centre (FTC) där vi får höra om
hur detta företag spelar en nyckelroll för att överföra kunskap till livsmedelsindustrin i Wales och
i Storbritannien samt internationellt. Bl.a. hjälper man lokala livsmedelsproducenter med
utveckling, marknadsföring, märkning och frågor inom livsmedelslagstiftning mm.
Här finns tre bearbetningshallar på vardera 85 kvm tillägnat kött, mejeri, fisk och trädgårdsodling
samt provkök. Dessutom hyr man ut ett rum där stormarknader kan prova nya produkter och får
möjlighet att bjuda in producenterna samlat på en plats.
Därefter går färden till en f.d. kund för att ta del av hur man arbetade tillsammans för att
utveckla sin produkt till en lokal och internationell framgång – bl.a. är Barack Obama en lojal
kund! Vi fortsätter söderut till Snowdonia National Park. Incheckning på hotell. Middag.
Dag 4, lördag 28 el. söndag 29 mars

(F/-/M)

Efter frukost gör vi ett morgonbesök hos en framgångsrik och inspirerande lantbrukare som
jobbar ihop med sina söner. Han har haft nöt, får, mjölk, betesmarks- och fjäderfäföretag och fått
flera utmärkelser för sina framgångsrika företag. Vi åker genom Snowdonia National Park
(lunch en route på egen hand). På eftermiddagen tar vi tåget upp på Snowdonia för att njuta av
utsikten. Återresa till hotellet. Middag.
Dag 5, söndag 29 el. måndag 30 mars

(F/L/-)

Frukost serveras på hotellet. Utcheckning. Resan går mot Manchester med besök på Fordhall
Organic Farm. En gård som ägs av en förening som borgar för ekonomin, men drivs av sonen
till grundaren med en mängd olika verksamheter; kor, lamm, mejeri, café, event och det ännu
i Sverige ännu inte så bekanta glamping. Vi njuter av en lunch här innan vi fortsätter resan
till Manchester Heathrow Airport. Hemresa.

Vill du åka med?
Hör av dig eller håll koll på hemsidan
så kommer program tidigt under hösten

Det offererade programmet tillhör N&N resor som är en del av Discover Sweden Tours och får inte kopieras eller
användas, helt eller delvis, för att säljas genom andra försäljningskanaler.

