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PROGRAM WYJAZDU STUDYJNEGO  

pn. „Produkty lokalne i turystyka – szansa na rozwój obszarów wiejskich” 

organizowanego w ramach konkurs nr 4/2020 dla partnerów Krajowej Sieci Obszarów 

Wiejskich na wybór operacji, które będą realizowane w 2020 r. w ramach dwuletniego planu 

operacyjnego na lata 2020–2021. 

Termin: 16-19 czerwca 2020 roku 

 

16 czerwca 2020 roku (wtorek) 

7.00-12.00 przejazd z Parzęczewa do Drohiczyna 

12.00-13.30 spotkanie z Dyrektorem Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Drohiczynie – 

przykłady wykreowanych produktów turystycznych: muzeum kajakarstwa, wystawa motocykli, 

spływ „500-kajaków” – nagrodzony jako najlepszy produkt turystyczny Podlasia w 2019 roku. 

14.00-15.00 obiad w Restauracji Zamkowa w Drohiczynie 

15.00-16.30 spotkanie z przedstawicielem SLGD „Tygiel Doliny Bugu” prezentacja zrealizowa-

nych i realizowanych projektów dotyczących produktów lokalnych, turystycznych i marki 

lokalnej, spotkania z właścicielką Restauracji Zamkowa realizującej projekty tego typy, lokalnej 

liderki 

17.15-17.30 zakwaterowanie w Dwór Zaścianek Borsuki (partner Naturalnie nad Bugiem) 

18.30-20.00 kolacja Dwór Zaścianek 

 

17 czerwca 2020 roku (środa) 

8.00-9.00 śniadanie 

10.00-11.30 Gospodarstwo Sadownicze Alina Paluch i córka Klimczyce – Kolonia. Prezentacja 

gospodarstwa, komercyjny inkubator przetwórstwa, prezentacja projektu sieciującego 

współpracę przedsiębiorców 15 podmiotów pt. „Utworzenie sieci wzajemnej współpracy 

w ramach krótkich łańcuchów dostaw, produktów i usług lokalnych” –  Naturalnie nad Bugiem 

11.30-12.00 przerwa kawowa 

12.00-14.00 funkcjonowanie inkubatora komercyjnego, zaprezentowanie możliwości 

wykorzystania urządzeń do przygotowania przetworów owocowych 

14.00-15.00 obiad 

15.00-17.00 wykorzystanie inkubatora jako nowoczesnego zaplecza kuchennego do 

przygotowania urozmaiconych śniadań z produktów lokalnych, w tym wegetariańsko-

wegańskich. 

19.00-21.00 kolacja Dwór Zaścianek 
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18 czerwca 2020 roku (czwartek) 

7.30-8.30 śniadanie 

10.00-13.00 inkubator niekomercyjny w Ziołowym Zakątku, pokaz przygotowania sera białego 

oraz serów dojrzewających (partner Naturalnie nad Bugiem) 

13.00-14.00 obiad w Ziołowym Zakątku 

16.30-18.00 Winnica Korol, oprowadzenie po winnicy, prelekcja dotycząca produkcji 

i skutecznej promocji produktów lokalnych oraz degustacja (partner Naturalnie nad Bugiem) 

19.00-21.00 kolacja Dwór Zaścianek 

 

19 czerwca 2020 roku (piątek) 

8.00-9.00 śniadanie 

9.30-12.30 wykorzystanie produktów lokalnych w obiekcie noclegowo-gastronomicznym jako 

podstawa menu i jako dodatkowa atrakcja, weekendy tematyczne z motywem 

gastronomicznym – spotkanie z właścicielem Dworu Zaścianek, pokaz przygotowanych 

warsztatów pieczenia chleba. 

12.30-13.00 wymeldowanie 

13.00-14.00 obiad Dwór Zaścianek 

14.00-19.00 powrót do Parzęczewa 

 

 

         


