Lähiruokamatka Gotlantiin 5 – 8.6.2018
Aurinkoinen saari odottaa Pirkanmaan lähiruokayrittäjiä. Tule mukaan nauttimaan meri-ilmasta ja
hakemaan ideoita tiiviimpään pirkanmaalaiseen yhteistyöhön.
Ohessa alustava matkaohjelma, muutokset ovat mahdollisia.
5.6. tiistai

Tampere – Visby – Fårö
Lento Tampereelta varhain aamulla, Tukholman kautta Visbyn kaupunkiin. Perillä klo 9.05.
Lentokentällä siirrytään bussiin ja lähdetään ajamaan ensimmäiseen vierailupaikkaan. Se on
Ejmunds Gård, jonne on noin puolen tunnin ajomatka. Tilalla kasvatetaan lihakarjaa. Lihaa ja
lihatuotteita myydään tilamyymälässä. www.ejmunds.se
Tila on saanut 2000-luvulla useita palkintoja ja vuonna 2012 ensimmäisenä karjatilana Ruotsissa
Sigill –laatusertifikaatin.
Seuraavaksi ajetaan Hejnumkällingens Mejeri maitotilalle. Siellä valmistetaan pehmeitä juustoja
omien lypsylehmien maidosta. www.hejnumkaellingensmejeri.se
Päivän aikana voimme käydä Lummelundan luolastolla, Rute Stenungsbagerietissa, Fint och Fult
antiikkimyymälässä sekä Prima käsityöpaja ja ravintolassa. Räätälöidään tätä osuutta osallistujien
kiinnostuksen mukaiseksi.
Illalla majoitumme Stora Gåsemora Gårdin huoneisiin ja huoneistoihin.
http://www.gasemora.se/
Yhteinen iltaruokailu.

6.6. keskiviikko Fårö – Stånga
Aamiaisen jälkeen tutustutaan majapaikkaan ja sen palveluihin sekä saaren luontoon. Halukkaiden
on mahdollista vuokrata polkupyörä (n.28 € / vrk / hlö) , muut voivat liikkua jalan tai bussilla.
Saaren luonnonnähtävyyksistä kuuluisimmat ovat varmaan rannan kalkkikivimuodostelmat,
raukit. Saarella on myös ohjaaja Ingmar Bergmanin elämäntyötä kunnioittava keskus sekä
persoonallinen Kutens Bensin ”kulttuurikahvila”.
Iltapäivällä lähdetään Fårön saarelta ja ajetaan Skulpturfabrikenin ja Katthammarsvikin kautta
Stångaan saaren koillisosassa.
Vierailemme alustavan suunnitelman mukaan Nobellin lammastilalla, jossa on jo kolmenkymmenen vuoden ajan kasvatettu Gotlannin alkuperäistä lammasrotua olevia turkislampaita. Niiden
sisustuksessakin monikäyttöisiä taljoja annetaan mm. kaste- ja häälahjoiksi.
www.nobell.se
Suklaisen mieliteon iskiessä voimme poiketa konvehtipajalla ja siirtyä sitten majoittumaan
Strandakar hotelliin www.strandakar.se . Sovimme mahdollisuuksien mukaan tapaamisen,
ravintolaa ja bistroa pyörittävän yrittäjäpariskunnan, Charlotte och Lars Criwallin, jotta
kuulisimme heiltä itseltään kymmenvuotiaan yrityksen tarinan.
7.6. torstai Stånga – Visby
Aamiaisen jälkeen lähdetään kohti Visbyn kaupunkia.
Tälle päivälle olemme alustavasti suunnitelleet vierailua Marguksen maatilalle, jonka
käsityö/tilapuoti juhlii tänä vuonna 45-vuotista taivaltaan www.margus.se
Voimme piipahtaa myös viinitilalla www.gutevin.se tai näkkäripajassa www.hejdeknacke.se
Iltapäivän kohokohta lienee tutustuminen marja- ja vihannestilaan, jonka laadukkaat tuoretuotteet
toimitetaan ravintoloihin ja kauppoihin sekä myydään omassa tilamyymälässä
www.stenhusegard.se
Vierailujen jälkeen ajetaan Visbyn kaupunkiin ja majoitutaan Scandic hotelliin. Visbyssä on
useita mielenkiintoisia ruokapaikkoja, joista voimme valita meille sopivimman.
8.6. perjantai Visby – Tampere
Aamupäivällä voimme tutustua vapaasti Visbyhyn ja virkistyä vaikkapa uskomattoman kauniissa
kasvitieteellisessä puutarhassa www.visbybotan.fi tai kuljeskella vanhassa hansakaupungissa.
Lentokentälle lähdetään klo 11 ja lento Tampereelle lähtee 12.45. Perille saavutaan klo 17.35.
Matkan hinta on 790 euroa / henkilö.
Perushintaan sisältyy
- lennot Tampere – Visby – Tampere SAS lennoilla turistiluokassa
- matkustajamaksut ja lentokenttäverot
- matkatavarat (8 kg käsimatkavara ja 1 x 23 kg kirjattava matkatavara)
- bussikuljetukset
- majoittumiset kahden hengen huoneissa aamiaisineen
- tutustumiskohteiden esittelyt ja tarvittaessa tulkkaus
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