Herkuttelijan seutu
Vääksy, Hollola
Milloin: torstaisin ja perjantaisin vuonna 2016.
Matkaohjelma
>
Lähtö ryhmän kotipaikkakunnalta
9.00
Lahden Kauppahalli
		
Kauppahallista löydät niin arkeen kuin juhlaankin raikkaat ja aina tuoreet raaka-aineet 		
		
sekä erittäin monipuolisen tarjonnan paikallisia herkkuja.
10.30
Kanavan Kunkku, Vääksy
		
Nautitaan aamukahvit suolaisen kahvileivän kera Vääksyn kanavan välittömässä 		
		
läheisyydessä sijaitsevassa ravintola Kanavan Kunkussa.
11.15
Vääksyn Mylly
		
Paikalliset, tuoreet jauhot ja höyrytetyt kaurahiutaleet odottavat jauhopeukaloita. 		
		
Wanhan ajan palvelu ja reseptit kaupan päälle!
12.15
Valosen Hunajatila, Manskivi
		
Ahkerat mehiläiset keräävät Valosen Hunajan Hollolan, Kosken ja Asikkalan
		
metsistä ja vainioilta, jotka sijaitsevat Vesijärven, Päijänteen ja Pääjärven 			
		
tuntumassa. Valosen Hunajatila tuottaa omaa Valosen Hienokiteistä hunajaa, 			
		
Metsäkukkahunajaa sekä Mesikastehunajaa.
13.30
Lounas ja tilaesittely Maaseuturavintola Hollolan Hirvessä
		
Nautitaan maittava keittolounas ja jälkiruoka sesongin parhaista lähiraaka-			
		
aineista. Ruokailun yhteydessä kuullaan tilasta ja sen tuotteista, joihin kuuluvat 		
		
mm. tilan omat panimotuotteet.
15.00
Pioni ja piironki, Kinnarin tila, Hollola
		
Pioni ja piironki on sisustus-, lahja- ja puutarhatuotteita myyvä yritys, jonka 			
		
yhteydessä toimii myös kahvila. Kahvilassa myydään tilan omia tuotteita, kuten		
		
jauhoja sekä omassa tupaleipomossa leivottuja leivonnaisia.
16.15
Maatila-liha Meronen, Orimattila
		
Pääosa tuotteista on tilan omaa viljapossua. Myyntipuoti toimii vanhassa 				
		
navettarakennuksessa. Myyntipuodin valikoimiin kuuluu Liha-Merosen itsetehdyt 			
		
makkarat sekä muiden lähiruokatuottajien tuotteita, kuten Paavolan tilan
		kotijogurtteja. Huom! Vierailu Maatila-liha Merosella onnistuu vain torstaisin ja perjantaisin.
17.00
Lähtö kotimatkalle
>
Saapuminen ryhmän kotipaikkakunnalle
Hinta
alkaen 68 €/hlö Mikkelistä, kun osallistujia vähintään 41
alkaen 63 €/hlö Kouvolasta, kun osallistujia vähintään 41
alkaen 69 €/hlö Lappeenrannasta, kun osallistujia vähintään 41
Kysy muiden paikkakuntien hinnat toimistoltamme!

Lisätiedot ja varaukset
Savonlinja Lappeenranta
020 141 5700, arkisin klo 8–16
tilausajot.lappeenranta@savonlinja.fi
Ajurinkatu 10, 53100 Lappeenranta

Hintaan sisältyy
Kuljetukset Savonlinjan tilausajobussilla,
ohjelman mukaiset opastukset, kahvit ja ruokailu.
Hinnat voimassa torstaisin ja perjantaisin vuonna 2016.
Muina aikoina (ei su) mahdollinen ilman käyntiä Maatila-Liha
Merosella. Pidätämme oikeuden hinnanmuutoksiin.
Pidätämme oikeuden hinnanmuutoksiin.

Savonlinja Mikkeli
020 141 5506, arkisin klo 8.15–16.15
tilausajot.mikkeli@savonlinja.fi
Otavankatu 23, 50130 Mikkeli

