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„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. 

 

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” 

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 

 

 
 

Program wizyty studyjnej w Portugalii w dn. 17-24 października 2019 r. 

 

Dzień 1 

Transfer na lotnisko, wylot do Porto  
 

Dzień 2 

Śniadanie, wyjazd na wizytę na farmie Quinta das Lavandas produkującym i przetwarzającym głównie lawendę (100 
odmian), produkcja olejków eterycznych na terenie obiektu, gospodarstwo produkuje i przetwarza także owoce i warzywa 
oraz oliwę z oliwek, obiad w wizytowanym obiekcie, kolacja w hotelu. 

Przykłady oliwnych produktów portugalskich z Chronioną Nazwą Pochodzenia: Azeite de Moura, Azeite de Trás-os-Montes, 
Azeite do Alentejo Interior, Azeites da Beira Interior, Azeite da Beira Alta, Azeite da Beira Baixa, Azeites do Norte 
Alentejano, Azeites do Ribatejo, Azeitona de Conserva Negrinha de Freixo, Azeitonas de conserva de Elvas e Campo Maior. 

 

Dzień 3  

Śniadanie, wyjazd na spotkanie z Konfederacja Rolników Portugalskich, obiad z produktów regionalnych, powrót do hotelu, 
kolacja 
 

Dzień 4  

Śniadanie, wizyta w przedsiębiorstwie pszczelarskim, wizyta w pasiece, prezentacja przetwórstwa miodu, produkcji mydła 
na bazie miodu i ziół, limonki, obiad w wizytowanym miejscu, powrót do hotelu, kolacja 
Przykłady miodów portugalskich z Chronioną Nazwą Pochodzenia: Mel da Serra da Lousã, Mel da Serra de Monchique, Mel 
da Terra Quente, Mel das Terras Altas do Minho, Mel de Barroso, Mel do Alentejo, Mel do Parque de Montezinho, Mel do 

Ribatejo Norte, Mel dos Açores. 
 

Dzień 5 

Śniadanie, wyjazd do Obidos, prezentacja projektu ekologicznego rolnictwa, spotkanie z przedstawicielami organizacji 
AGROBIO (stowarzyszenie na rzecz rolnictwa ekologicznego), obiad z produktów regionalnych ekologicznych, powrót do 
hotelu, kolacja 
 

Dzień 6  

Śniadanie, wizyta w gospodarstwie rolnym z lasem korkowym. Prezentacja przetwórstwa w gospodarstwie, prezentacja 
przetwórstwa miodu, wizyta w winnicy, prezentacja o tuczu iberyjskim oraz o zbieraniu oliwek w gajach oliwnych. Wizyta w 
lokalnej farmie i sklepie. Obiad w gospodarstwie. Powrót do hotelu, kolacja 
 

Dzień 7  

Śniadanie, spotkanie w Parque dos Mogens Alcobaka, wizyta w dwóch gospodarstwach oferujących produkty lokalne w 
zakresie rękodzielnictwa i produktów spożywczych charakterystycznych dla regionu, obiad z produktów lokalnych. Powrót 
do hotelu, kolacja 

 
Dzień 8 
Śniadanie, wykwaterowanie, transfer na lotnisko, powrót. 
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