Intresseresor

Ostresa till Schweiz
I samarbete med Vasastans Ost arrangerar Intresseresor en oförglömlig ostresa 4ll Schweiz. Schweiz är e<
land med lång os<radi4on där var ost har sin plats i hjärtat, hårda, mjuka, gamla eller helt färska ostar
spelar ingen roll. Som julbordet inte kan sakna kö<bullar kan man inte tänka sig e< Schweiz utan ost.
Racle<e och fondue är maträ<er där osten är den centrala ingrediensen. Under vår vistelse i ostlandet ska
vår ostresa kryssa mellan ostar som Gruyere och Emmentaler samt besöka de stora os4llverkarna och se hur
osten 4llverkas med tradi4on, kärlek och passion. Naturligtvis följer en av de som driver Vasastans Ost med
som er ostexpert på resan.
Program

Ostresa 2ll Schweiz
19 – 22 maj alterna4vt 26 – 29 maj
I resan ingår:
‐ Flyg med Swiss, direkt Stockholm ‐ Zürich tur & retur
‐ Boende 1 na< på Hotel Le Gruyèrien, inkl. middag & frukost
‐ Boende 1 na< på Hotell Eurotel Victoria, inkl. middag & frukost
‐ Boende 1 na< på Hotel Sonne, inkl. middag & frukost
‐ Reseledare under er vistelse samt alla guidade turer
‐ Transfer 4ll & från ﬂygplats samt alla städer & uLlykter enligt ovan
Pris, 8 795 kr (ﬂygska< 4llkommer med ca 790 kr)
Enkelrums4llägg, 990 kr
Max antal 18 personer
Preliminära ﬂyg2der båda veckorna,
Utresa LX1249, 19 alt. 26 maj, Arlanda‐Zürich, 09.45 ‐ 12.10
Hemresa LX1254, 22 alt. 29 maj, Zürich‐Arlanda, 16.35 ‐ 18.55
För bokning kontakta Intresseresor
Telefon: 08‐29 80 78
E‐post: olof@intresseresor.se

Dag 1. Vi börjar vår resa 4ll Gruyère, där besöker
vi Gruyères osLabrik. Vi får ta del av Gruyères
historia och lär oss hur osten produceras. Cirka
10 min från Gruyère ligger orten Broc där den
första Schweiziska choklad4llverkaren Cailler
startade sin produk4on 1819. Cailler är idag en
del av Nestle och de har skapat e< museum med
en häSig chokladshow som vi givetvis inte missar.
Dag 2. ESer frukost åker vi vidare 4ll E4vaz, a< få
4llverka E4vazost är en stor heder för de lokala
bönderna i Schweiz och det krävs e< särskilt
cer4ﬁkat för det. Vi får följa med en av bönderna
upp 4ll hans gård och ta del av hur produk4onen
går 4ll. Givetvis blir det även en ostprovning. På
eSermiddagen åker vi linbana upp i bergen för
a< avnjuta en osLondue i en klassisk schweizisk
bergsstuga. En klar dag är utsikten bedårande.
Dag 3. Nu beger vi oss 4ll Emmental i kantonen
Bern, här 4llverkas Emmentalerosten, en ost
välkänt bl.a. för sina runda hål och karakteris4ska
smak. Här får vi en guidad tur av hur osten
4llverkas och även möjlighet a< göra vår egen
ost.
Dag 4. Bussresa 4llbaka 4ll Zürichs ﬂygplats för
vår hemresa.

