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PROGRAMFÖRSLAG FÖR RESA TILL ITALIEN  
 
(F=Frukost, L=Lunch, M=Middag)  
 
Dag 1,  onsdag                      (-/L/M) 
 
Direktflyg till Milano där buss och svensktalande guide möter för färd mot regionerna Parma 
eller Reggio Emilia 
 
Besök på chark företag för presentation av produktion av parmaskinka eller liknande kött. 
Lunch i anslutning till besöket 
Incheckning på hotell i t.ex Cremona eller Parma 
Promenad i centrum 
Middag på hotellet 
 
Dag 2,  torsdag  Cremona/Parma                                                 (B/L/-)  
 
Transfer med buss till dagens försa studiebesök. 
Vi besöker en osttillverkare som samarbetar med fler än 200 gårdar.  Här hanteras mjölk från 
över 46 000 kor i närområdet och förvandlas till kända ostar såsom Provolone ost och Grana 
Padano. Även mjölk och smör produceras. Återförsäljare av dessa produkter är såväl små 
butiker och stora matmarknader över hela Italien.  
 
Alternativt besöker vi gård med mjölkproduktion och leverans till osttillverkningen 
 
Lunch på agriturismo med egen olivodling 
 
Besök på gård med växtodling, i området odlas mest majs, oljeväxter och solrosor 
Åter till hotellet 
Middag på egen hand 

          
 



 
Dag 3,  fredag   Cremona/Parma                                            (F/L/M)  
 
Frukost.  
 
Förmiddagen börjar med studiebesök på en ekologisk gård fabrik med odling av grönsaker 
samt spannmål.  
 
Lunch.  
 
Nästa besök är en köttproducent med rasen Bianca Valpandana. En lokal ras som används 
både som mjölkkor och kött. Gården har även grisar och säljer sina egna köttprodukter.  
 
Vi avslutar dagen på en vingård för visning och provsmakning och eventuellt middag  
 
Övernattning 
 
 
Dag 4,  lördag  Parma/Cremona – Garda sjön - Bergamo                     (F/-/M) 
 
Frukost på hotellet och Utcheckning 
 
Resan går mot Gardasjön för ett besök i den gamla staden Sirmione. Tid att gå runt på egen 
hand och kanske smaka på stadens stolthet – hemgjord glass 
 
Linbana till Bergamo Alta för att serveras en avskedsmiddag 
 
Övernattning i Milano 
 
 
Dag 4, söndag         Bergamo - Milano                                           (F/-/-) 
 
Frukost på hotellet och utcheckning.  
Bussfärd till Milano där ni får fri tid att upptäcka staden och shoppa lite.  
Transfer till flygplatsen för hemfärd till Sverige. 
 
 


