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PÅMINNELSE MTF resa till Italien

Kan du inte läsa detta, besök vår hemsida http://mejeriteknisktforum.org/2015/08/res-med-mejeritekniskt-forumtill-slowfood-mssan-i-italienska-bra/

Res med Mejeritekniskt Forum till SlowFood-mässan i italienska
Bra och besök kulturtillverkaren Sacco
Den 17 – 19 september 2015 reser Mejeritekniskt Forum till Italien, dels för att besöka den stora kulturtillverkaren
Sacco och dels för att besöka SlowFood-mässan i Bra. Hela innerstaden kommer att vara full med utställare av
allehanda ostar. Det finns få andra platser där du kan finna så mycket idéer till framtida vinstgivande produkter.
Här kan du bekanta dig med resmålen:
• Sacco kulturtillverkare i Cadorago
• Vi kommer att äta middag vid Comosjön
• Slow Foods hemsida
• Läs om mässan i Bra i Wikipedia
• Också i Facebook
Bland arrangemangen kan följande som ingår kan nämnas: busstransfer från Milano Malpensa-flygplatsen till Sacco,
studiebesök hos Sacco, gemensam middag på kvällen vid Comosjön, busstransfer till Bra, hel dag på mässan,
busstransfer från Bra till Malpensa på kvällen.
Övriga arrangemang är inkvartering på hotell i Cadorago den 17 september, gemensam middag efter mässan på
plats som ännu inte är bestämd och hotell vid flygplatsen Malpensa.
Vi bokar hotell i Cadorago för övernattningen den 17 – 18 september likasom hotell vid flygplatsen i Malpensa den 1819 september. Kostnad för dessa övernattningar är ca 2000 kronor.
Flygresan köper du själv och vi rekommenderar SAS-flygen mellan Köpenhamn och Milano Malpensa:
• 17 sept SAS SK 1685 08:25 – 10:30
• 19 sept SAS SK 1686 11:20 – 13:25
Kostnaden för detta är cirka 2500 kronor.
Deltagaravgiften i arrangemanget är 500 kronor för föreningens medlemmar och 1300 kronor för övriga.
Total arrangemangskostnad för medlemmar blir då cirka 2000 + 2500 + 500 = 5000 kronor och för ickemedlemmar
5800 kronor.
Anmäl dig här (öppnas i nytt fönster).
Sista anmälningsdag är 24 augusti 2015. För frågor kontakta sekreteraren Ulf I Borgström per mail
mejeriteknisktforum@outlook.com.
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