
ISTRIEN 
Kroatien och 
Slovenien 21-27 oktober

Inbjudan till HIR-resa 2019

Dag 1.  
Flyg från Landvetter, Göteborg kl 11:35 
med mellanlandning i Frankfurth. 
Ankomst till Venedig kl 15:20. 
Transport med buss till Porec i Kroatien, via Slovenien. Vi gör ett stopp utmed vägen 
för kaff e/sandwich på egen hand. Vid ankomst checkar vi in på hotell Valamar 
Riviera, som ligger centralt och vackert beläget i Porecs hamn. Middag serveras på 
hotellet. Transport cirka 22 mil.

Dag 2. POREC – AGROLAGUNA
Efter frukosten promenerar vi till Jordbruksinstitutet cirka 20 minuter från hotellet. 
Vi bekantar oss med institutets arbete och dess visioner. Här får vi även en specia-
liserad presentation om jordbruket i Istrien vid sidan om turismen. Efter besöket 
på institutet så blir vi transporterade till Stancija Spin, där vi kommer att inta vår 
lunch. ”Stancija” är en stor gård där fl era familjer förr i tiden levde och brukade 
jorden runtom. Idag fi nns här en fårfarm och ett mindre privatägt mejeri. Efter 
lunchen åker vi vidare till Agrolaguna – en av Kroatiens största vin- och olivprodu-
center. Här får vi veta mer om de lokala vinsorterna och vi blir även guidade 
genom vinproduktionen som avslutas med en vinprovning. Istrien blev utsedd som 
Munskänkarnas vindestination 2017. Vi återvänder till hotellet på eftermiddagen. 
Middag på hotellet. Transport cirka 4 mil.

Dag 3. CENTRALA ISTRIEN
Efter frukosten åker vi till byn Fabci. Hos familjen 
Gasparini bekantar vi oss med det autentiska 
djuret ”Boškarin” – en oxe som kan uppnå vikten 
1000 – 1200 kg. De hör till en grupp europeiska 
ursprungsdjur, väldigt nära Bos primigenius fossila 
ursprung. De användes ända fram till 1950-talet 
som ett arbetsdjur, men sedan mitten av 1990-
talet är djuret skyddat. Idag fi nns det väldigt få av 
dem kvar, men familjen Gasparini har dem på sin gård. Vår färd går vidare i öst-
lig riktning till byn Sv. Petar u Sumi. Här, precis som i många andra byar i Istrien, 
driver många familjer fortfarande mindre jordbruk enligt traditionella regler. En del 
familjer föder upp egna grisar, medan andra köper större grisar innan slakten. Den 
gemensamma faktorn är att de tar vara på djurets alla delar och framställer korv 
och skinka enligt traditionella recept. Vi besöker familjen Budak och dess gård. 
Här får vi se djuren och produktionen. Lunchen intas i byn. Utfl ykten fortsätter till 
mejeriet ”Latus” i Zminj. Familjen Orbanic producerar bland annat ost, mjölk och 
yoghurt, mestadels av mjölk från egna djur. Produkterna säljs lokalt. Här får vi se 
djuren och produktionen och även provsmaka. Vi återvänder till Porec och hotellet 
tidig kväll. Dagen avslutas med middag på hotellet. Transport cirka 10 mil.

Traditionsenligt bjuder vi in våra HIR-kunder med familj och anställda att följa med 
på den årliga studieresan. I år går resan till:



Dag 4. SÖDRA ISTRIEN
Idag styr vi kosan i sydlig riktning, närmare bestämt till Kumparicka getfarm på Istrien-halvöns 
sydöstra del. Gården byggdes ursprungligen på 1400-talet och har totalrenoverats. 250 getter 
betar på 200 hektar ekologiska betesmarker, fulla av aromatiska örter. Kumparicka är en av få 
gårdar i regionen som har sin egen uppfödning. Här får vi se djuren, stallarna, produktionen/
mejeriet och här serveras även lunch och allt detta varvas med information av bönderna själva. 
Efter ett par timmar på gården färdas vi till Vodnjan för besök hos en av Istriens yngsta vin-
producenter och dagen avslutas hos en olivoljeproducent i samhället Bale. Gården har en egen 
modern olivoljepress men även ett 90 år gammalt exemplar som idag ställs ut i familjens egna 
museum. Kort föreläsning och provsmakning. Tillbaka till Porec sen eftermiddag. Middag på 
hotellet. Transport cirka 10 mil.

Dag 5. POREC - LJUBLJANA
Vi lämnar Porec efter frukosten och fortsätter vår resa till Slovenien och dess huvudstad Ljubljana, 
en av EU:s minsta huvudstäder. Staden ligger centralt i Slovenien, i Ljubljana-bäckenet mellan 
Alperna och Dinariska Alperna. Ljubljana-bäckenet har genom historien varit en korsväg för 
slavisk, germansk och latinsk kultur, vilket format och givit slovenerna deras nationella särart. 
Ljubljana är Sloveniens kulturella, ekonomiska, politiska och administrativa centrum. Vid 
ankomst checkar vi in på vårt hotell och därefter blir vi transporterade till Ljubljana centrum. 
Här gör vi en guidad tur med lokalguide. Eftermiddagen fri till egna aktiviteter och lunch på 
egen hand. Transport tillbaka till hotellet. Middag på hotellet. Transport cirka 16 mil.

Dag 6. BLED – FAMILJEN MULEJS FARM
Frukost på hotellet. Idag gör vi en utfl ykt till det 
natursköna området runt sjön Bled. Inte långt 
därifrån ligger familjen Mulejs gård. Familjen 
kombinerar jordbruk och turism. De har rum och 
lägenheter till uthyrning och de odlar sina egna 
frukter och grönsaker och producerar egna 
mejeriprodukter. Här tillbringar vi ett par timmar 
och intar en traditionell lunch. Efter besöket blir 
det möjlighet till en fi ka vid sjön och kanske en 
kort promenad. I Bled tillverkas en känd bakelse med anor från den österrikiska perioden i 
Sloveniens historia: ”Blejska kremsnita”. Denna bakelse rekommenderas! Vi återvänder till 
Ljubljana sen eftermiddag. Middag på hotellet. Transport cirka 8 mil.

Dag 7. HEMRESA
Efter tidig utcheckning lämnar vi Ljubljana för denna gång. Ankomst till fl ygplatsen kl 08:00. 
Flyget avgår kl 09:55 med mellanlandning i Zürich. Vi är tillbaka på Landvetter kl 14:00.



FAKTA
Pris: 14 900 kr exkl moms
Anmälan:  svante.andersson@hushallningssallskapet.se
Uppge antal personer, namn och telefonnummer
Resans längd: 7 dagar, 6 övernattningar
Avresa: 21 till 27 oktober 2019
I priset ingår:
- Transport i modern turistbuss hela veckan
- Reseledare 7 dagar
- Föreläsningar/presentationer
- Lunch dag 2,3, 4 och 6
- Vinprovning dag 2 och 4
- Olivoljeprovning dag 4
- Provsmakning av mejeriprodukter dag 3 
- Lokalguide i Ljubljana
- Middag dag 1,2,3,4,5 och 6
- Flyg Landvetter - Venedig tur och retur
- 8 studiebesök utöver besöket på två vingårdar och en olivoljeproducent
Hotell: Valamar Riviera Hotel & Residence, Porec. Austria Trend Hotel, Ljubljana 
Valuta kurs: 1 EUR = 10,50 SEK. Ändras kursen upp eller ner med mer än 5 % kommer 
prisjustering att ske. 

Nästan hela Istrien tillhör Kroatien och ingår i Istriens län. En mindre del utgör 
Sloveniens kustremsa och två kommuner ligger i Italien (Wikipedia).
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Researrangör: Bo Högberg, Enoteca Gärdstorp är ansvarig
arrangör och har ställt resegaranti till Kammarkollegiet.


