
Vi fick så bra respons på 
reportaget från Slovenien i förra 
numret av Gadden,  
att vi beslutat oss för att bjuda 
in till en resa dit nu i vår.  
Antalet deltagare är begränsat, 
så först till kvarn gäller.

Studie- och  
inspirationsresa

27:e mars – 3:e april

I resan ingår:
 Frukost och lunch eller  

middag, beroende hur det  
passar i programmet.

 Buss med chaufför samt  
lokal engelskspråkig guide.  
Plus svensk guide.

 Inkvartering i dubbelrum. 

Avresa måndag 27/3 från Skavsta, 
Nyköping kl 13:10 direkt med Ryan Air.  
Ankomst till Rijeka kl 15.40.
Hemresa måndag 3/4 från Rijeka kl 16:05. 
Ankomst Skavsta 18:35.

Priset är fastställt till 12 550 kronor  
per person i dubbelrum.  
(För enkelrum tillkommer, 1 250 SEK)

Betalning sker till BF:s Plusgiro 1225998-2. 
Märk med ”Slovenien”.
Kontrollera att du har reseförsäkring och 
avbeställningsskydd.

Anmäl dig till:  
resa@biodlingsforetagarna.se

Anmälan är bindande.
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Dag 1 måndag 27/3

• Avresa från Skavsta, Nyköping kl 13:10 direkt med 
Ryan Air.
• Ankomst till Rijeka kl 15.40. Buss till Hotel 
Bioterme, ett termalspa nordost om Ptuj. Vi stannar 
här tre nätter så det kommer att finnas goda 
möjligheter till välgörande termalbad. Middag på 
hotellet.

Dag 2 tisdag 28/3

• Fm. Besök hos biodlare med över 600 samhällen 
i traditionellt slovenskt bihus. Praktiserar även 
biterapi. Presentation av hans verksamhet och 
avsmakning av hans produkter.
Därefter besök i en pumpaoljekvarn med en 
dragning om tillverkningen och oljans hälsosamma 
effekter
• Em. Vi åker till Sloveniens kanske bästa och 
vackraste vindistrikt, Jeruzalem Wine Road, 
vinprovning.
Middag och boende på Bioterme.

Dag 3 onsdag 29/3

• Fm. Besök hos Pislak Bali, störste odlaren i 
Slovenien. Producerar inte bara honung utan 
är även stor drottningodlare och producent av 
drottninggelé och honungsbaserade drycker. 
Lunch i Ptuj.
• Em. Besök hos odlare i Österrike. 
Middag och boende på Hotel Bioterme.

Dag 4 torsdag 30/3

• Fm. Efter frukost och utcheckning besöker vi en 
ört- och biodlare belägen i orörd natur. 
• Em. Besök hos Slovenian Beekeepers′ 
Association, som funnits i 140 år.

• Föreläsning av Dr. Peter Kozmus om 
drottningodling och urval av drottningar.
Dessutom presentation av deras verksamhet, 
anpassad efter gruppen.
• Middag och boende i Ljubljana.

Dag 5 fredag 31/3

• Fm. Vi åker till en av alpernas vackraste platser 
- Bled. Nytt besök hos biodlare samt besök på 
Bimuseum på vägen tillbaka. 
• Em. Vi besöker biodlarnas utbildningscenter som 
kombinerar den traditionella slovenska odlingen 
med moderna metoder och teknologi. 

Dag 6 lördag 1/4

• Fm. Sightseeing i Ljubljanas gamla stad. Lunch på 
slottet om möjligt.
• Em. Avfärd mot havet. På vägen besöker vi 
en odlare med 40 års erfarenhet. De erbjuder 
en mängd olika produkter och utrustning för 
biodlare. Vidare mot en populär vinkällare och lite 
provsmakning. 
• Framme i Piran vid havet och middag där. 
Inkvartering på Pacha Mama.

Dag 7 söndag 2/4

• Avfärd till Karst-regionen, besöka olivlundar, 
vinodlingar och en biodlare känd för sitt unika 
transportsystem av bikupor.  Vi smakar på 
Karsthonung, torkad skinka och rödvin.
• Middag och boende i Piran.

Dag 8 måndag 3/4

• Fm fritid och egen sightseeing.
• Transfer till Rijeka. Avresa kl 16:05. Ankomst 
Skavsta  18:35.

Programmet dag för dag

Slovenien


