Motala 8/10-2018

Fyra Dagar & Tre Nätter i Italien!
En studieresa där ni får besöka Italienska lantbrukare vid Cremona och Novi Ligure på väg mot
Piemote, där vi bl.a. gör studiebesök hos Piemonteiska djur uppfödare.

Tema: Uppleva härliga norra Italien, god mat, gott vin & några studiebesök på köttgårdar!
Torsdagen den 8/11
Kl.17.25
Avresa Skavsta Flyg Ryanair FR 1943
Kl.20.00
Ankomst Milano/Bergamo
Vi blir hämtade på flygplatsen av en inhyrd buss och får träffa min härliga Italienska vän Carlo! Vi åker
till vårt Hotel Cappello D'Oro i Bergamo, Se https://www.bwhotelcappellodoro-bg.it
Vi avslutar dagen med att äta på Pitza Restaurangen ”Da Mimo”, se http:
//www.visitbergamo.net/en/object-details/463-mimmo/

Fredagen den 9/11
Efter frukost på Hotellet åker vi med vår buss till Cremona och besöker en Limousine besättning med 900-1000
moderkor, Biancardi Farm in Maccastorna, se http://www.web-agri.fr/conduite-elevage/genetiquerace/article/diabolo-et-callie-remportent-l-open-show-euro-limousine-1175-87733.html Vi forsätter till Bertoli Farm
in Novi Ligure, en Blonde besättning. Vi åker för lunch och det blir Focaccia typiskt bröd från bönor, se
https://www.pinterest.se/pin/154881674663846298/ Vi åker sedan en timmas resa till Asti, känd för sitt vin med
75.910 invånare i regionen Piemonte i norra Italien. Vi får en sightseeing tur i staden innan Incheckning på Hotell
Palio, se www.hotelpalio.com och på kvällen Middag!

Lördagen den 10/11
Efter frukost på hotellet åker vi med vår buss ca.1 timma till ett studiebesök på Tarantasca-Cuneo med rasen
Piedmontese Breed farm Busso, som har 200 moderdjur, se https://www.piemontese.info/ Vi avslutar vårt besök i
Asti med lite kultur historia kring den kungliga familjen Savoia i Stupinigi. Vi vänder sedan bussen öster ut mot staden
Stresa för att övernatta på Hotel Regina Palace Stresa se http://www.reginapalace.it/en och Middag på kvällen.

Söndagen den 11/11
Efter frukost på hotellet åker vi till IsolaBella, en mycket vacker liten ö, där familjen Carlo Borromeo bor, kund till
Carlo, se http://www.isoleborromee.it/eng/isola-bella.html. Framåt eftermiddagen åker vi mot Bergamos flygplats.
Vi behöver vara på Flygplatsen en timma innan avresa och det är 100 km mellan Stresa och flygplatsen!

Kl.20.25
Kl.23.00

Avresa Milano/Bergamo Flyg Ryanair FR 1944
Ankomst Skavsta

Slut Pris: 2-bädds rum 4 690:-/person i dubbelrum. Minus anmälningsavgiften
på 1 000 kr/person. Alla medlemmar i Östra Nötköttsproducenterna, Se Östra
Nötköttsproducenterna, kostar det 1000:- mindre

för, som klubben betalar!
Tillägg Enkel rum +900 kr. Alla får själva boka FLYG resan hos Ryanair.
I mitt pris ingår: Övernattning tre nätter med frukost, Buss i fyra dagar, minst tre stycken

studiebesök på köttgårdar. Tre middagar och tre luncher, mycket goda och med gott vin och
reseledning! Är det någon som vill ha hjälp med bokningen hos Ryanair, hör av Er till LG.
Slutpris genom att betala in 3 690:-/person, På BG-nr 5344-6621 eller Bankkonto Swedbank 8480-6 903
42 703-1, Skriv ”Köttresa Italien Slutpris”

Med hopp om en trevlig resa!
Lars-Gunnar

+46 70-56 75 190

lars-gunnar@blaklintprodukter.se

