Gruppresa 20–23 september 2018

Unik matresa med
stjärnkocken Stefan Karlsson
Följ med på en kulinarisk resa till gastronomins mecka - Emilia Romagna

Under en långhelg äter vi oss igenom en
av Italiens främsta matregioner – området runt Bologna. Här upplever vi det
vackra italienska landskapet under en
cykeltur, besöker en lokal osttillverkare
och smuttar på vin i världsklass
Självklart får du även chansen att
laga mat tillsammans med Stefan. Följ
med honom redan från början och
inhandla alla råvaror på den lokala
marknaden, en färgstark upplevelse för
alla sinnen.
Stefan Karlsson driver i dag några av
landets främsta restauranger – Toso, Mr
P, SK Mat & Dryck och Park i Göteborg.
Han har tre gånger uppmärksammats
med en stjärna i Guide Michelin och har
även tagit emot en mängd priser genom
åren, bland annat Årets Kock och Årets
Krögare.
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HÖJDPUNKTER

• Laga mat med matgurun Stefan
Karlsson
• Upplev Emilia Romagnas många
delikatesser
• Härlig cykeltur i det italienska
landskapet

Programmet, dag för dag
20 september
Avresa från respektive hemort.
Vi ankommer till Italien kl. 10.00.
Direkt efter ankomst åker vi in till
Bologna för att bekanta oss med denna
gastronomins Mecka. Vi går en guidad
gastronomisk promenad med progressiv
lunch med fem matstopp och vinprov-

ning. En unik möjlighet att besöka några
av Bolognas mest berömda marknader och bottegor under ledning av vår
inhemska expertguide, som tar oss med
till de ställen där Bolognaborna själva
handlar råvarorna till sina middagar
eller stannar till och äter något gott. Här
får man lära sig en massa om italiensk
frukt, grönsaker, ostar och alla olika
lokala specialiteter. Genom guiden får
vi även veta historien bakom de olika
platser och personer vi besöker och deras stora passion för mat. Efter besöket
i Bologna åker vi till vårt boende där det
blir incheckning och middag.
21 september
Idag är det dags för gemensam
matlagning under ledning av Stefan
Karlsson.

Pris 4 dagar fr. 15.900:–
Per person, del i dubbelrum.

När: 20–23 september
Avresa från: Stockholm, Göteborg,
Köpenhamn

I priset ingår
• Flyg tur och retur till Bologna, inklusive
dagsaktuella flygskatter
• 3 nätters boende, del i dubbelrum på Villa
Valfiore****
• Gastronomisk guidad promenad i Bologna
inklusive fem matstopp och vinprovning
(med hörlurar)
• Matlagning med Stefan Karlsson
• Mattur med besök hos 4 producenter, inklusive rundvisning och smakprov (parmesanost, parmaskinka, balsamvinäger, vin)
• Cykeltur
• 4 luncher inklusive dryck
• 3 middagar exklusive dryck
• Transporter enligt program
Tillägg (priser avser per person)
Enkelrumstillägg: 1.390:-

Under förmiddagen gör vi en marknadstur och besöker bland annat Mercato
Medievale och Mercato delle Erbe
tillsammans med en lokalguide som
berättar om marknaden och hjälper till
med inköp till dagens lunch.
Vi förflyttar oss sedan till ett modernt
kök för dagens matlagning och den
gemensamma egentillagade lunchen.
22 september
Denna dag ger vi oss ut på en härlig
cykeltur på medelnivå i det vackra
italienska landskapet runt Bologna.
Under vår cykeltur blir det stopp för
picknick.
Tillbaka till hotellet under eftermiddagen, där vi kan koppla av runt poolen
innan det är dags för vår gemensamma
middag.
23 september
Vi checkar ut och lämnar hotellet för att
avsluta vår helg med en heldagsmatresa med några trevliga besök under
dagen.
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Första stoppet blir hos en osttillverkare som gör äkta Parmiggiano
Reggiano-ost. Vi får se hur produktionen går till, besöka kantinerna där osten
ligger och lagras och självklart smaka
på olika sorters parmesan.
Vi besöker därefter en producent av
den berömda parmaskinkan där vi får
lära oss hemligheterna bakom tillverkningen och naturligtvis även smaka på
denna delikatess. Vi fortsätter sedan till
en balsamvinägerproducent. Här får vi
se hur produktionen går till och också
smaka på balsamvinägern.
Nu börjar man bli lite hungrig och
färden går vidare till en vinproducent/
vingård. Här får man lära sig om gårdens vinproduktion, varpå det följer en
riklig och god lunch som till stor del är
tillagad av egenproducerade regionala
delikatesser. Till maten serveras gårdens
olika viner.
Efter vår sena lunch är det dags att
bege sig till flygplatsen för att resa hem
igen.

Reseförsäkring: 280:Avbeställningsskydd: 825:Flygtider
Avresa 20/9, sker via Köpenhamn:
Stockholm–Köpenhamn

06.05–07.20

Göteborg–Köpenhamn

06.20–07.05

Köpenhamn–Bologna

08.00–10.00

Hemresa 23/9, sker via Köpenhamn:
Bologna–Köpenhamn

20.05–22.05

Köpenhamn–Stockholm

22.55–00.10

+1 (hemkomst 24 sep)
Köpenhamn–Göteborg

22.55–23.40

Ingen mat serveras på planet.

Boende
Relais Villa Valfiore****, Via Imelda
Lambertini 20, San Lazzaro di Savena (BO).
Villa Valfiore är en trevligt helrenoverad villa
från 1600-talet som ligger några kilometer
utanför Bologna. Vacker trädgård och pool.
Frukostrum och bar och ett välstuderat wellnesscenter. Ljus restaurang med antika möbler i orientalisk stil. Varma och välkomnande
rum både i huvudbyggnaden och i annexet.
För fullständiga rese- och avbokningsvillkor vänligen
se er specifikation vid beställning. Reservation för
ev. prisändringar av skatter, valutakursändringar
eller liknande utanför Resias kontroll.

