
 
 

 

Besøg i Trentino regionen. 

 
I skal besøge en svineavler (det er en mindre gård men 
de er leverandør af Trentino speck der er modstykket til 
Parmaskinke) 
 
Derefter skal I til Melinda hvor det første italienske frugt 
brand startede i ´80erne. 
 
Som afslutning skal I besøge en lokal slagter der 
producerer pølser, skinker, hjortekød, stenbuk, æsel og 
meget mere. 
 
Efter besøget kører bussen jer tilbage til opholdsstedet, 
der vil mulighed for et stop ved en af de små byer langs 
Gardasøens bred. 
 



 
 

 

Denne dag er til fri afbenyttelse 
 
I kan eventuelt tage i Gardaland 
http://www.gardaland.it/park-en/ 
 
Leje mountainbikes og cykle rundt langs søen 
 
Eller sejle rundt med de lokale både på søen. 
 
Vi er meget gerne behjælpelig med at arrangere 
eventuelle udflugter, besøg, aktiviteter eller lign. 
 

Besøg i regionen Lombardiet med nogle af de største 
land ejendomme. 

 
I denne del af Po-sletten er produktion af mælk 
uendelig. Man har i de sidste år investeret i alternativ 
energi som solcelle paneler samt biogas. 
 
I skal besøge en lokal gårdejer der har malkekvæg samt 
jord der dyrkes med majs som hovedafgrøde. 
Derefter skal I se biogas anlægget. 
 
Efter besøget på gården skal I besøge en af de lokale 
maskinstationer, inden turen går mod Bardolino. 
 
I Bardolino skal I besøge en vingård, hvor I vil smage 4 
vine, olivenolie samt lidt snacks. 
 
Vingården har også oliven mølle og I vil høre lidt om 
produktionen af olie. Det er ikke muligt at se møllen i 
brug, medmindre man kommer i høst sæson i 
november. 
 
Efter besøget kører bussen jer tilbage til opholdsstedet. 
 

Denne dag skal I tage ind til togstationen i Peschiera. 
Herfra har I togbilletter til Venedig, med regional toget. 
I har en heldags guide med på turen. 
 
Ved ankomst til Venedig kan I enten gå rundt, eller I 

http://www.gardaland.it/park-en/


 
 

 

kan tage vandbussen til/fra Markuspladsen. (mod 
betaling på stedet) 
 
I skal med toget tilbage til Peschiera. 
 


