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Harmonogram wyjazdu studyjnego 

„Żywność od rolnika na lokalnym rynku – francuskie doświadczenia dla doskonalenia polskiej rzeczywistości” 

I dzień - 24.06.2018 

4:00 zbiórka na lotnisku Balice  

6:15 - 10:05 lot na trasie Karków - Lyon  

 przejazd z lotniska do miejsca zakwaterowania Hotel Helder 38 Rue de 
Marseille, 69007 Lyon 

ok. 12:30 obiad w lokalnej restauracji  

 czas wolny  

19:00 kolacja w lokalnej restauracji  

II dzień - 25.06.2018 

8:00 – 8:50 śniadanie w hotelu  

9:00 wyjazd z hotelu  

9:30 – 12:30 spotkanie/seminarium w siedzibie Regionalnej Izby Rolniczej (RIR) w Lyonie. 
Prelegent: Anne-Marie SCHMUTZ-POUSSINEAU (będzie towarzyszyła grupie 
również podczas wizyty w gospodarstwie), ekspert w dziedzinie sprzedaży 
żywności przez rolników z RIR w Lyonie 

23, Rue Jean Baldassini, 
69364 LYON CEDEX 07 
A.M. SCHMUTZ-
POUSSINEAU  

 obiad w Regionalnej Izbie Rolniczej w Lyonie  

13:30 – 15:30 wizyta w gospodarstwie agroturystycznym – z lokalnymi wyrobami z nabiału 
i jagnięciny; gospodarstwo zaopatruje sieci spożywcze i sprzedaje żywność 
w ramach krótkich łańcuchach dostaw: sprzedaż bezpośrednio w 
gospodarstwie, 3x w tygodniu na targowisku, punkt zbiorowej sprzedaży, 
oraz w ramach Stowarzyszenia Wspierającego Rolnictwo Lokalne (AMAP)  
(w Polsce podobne organizacje to np. koszyk/paczka od rolnika) 

Alexandre BERTHOLLIER, 
GAEC des deux Vallées,  
Le Brézet,  
69490 St Romain de Popey 

ok. 16:00 przejazd do hotelu  

19:00 kolacja  

III dzień 26.06.2018 

7:00 – 7:50 śniadanie  

8:00 wyjazd z hotelu  

9:00 – 12:00 wizyta w gospodarstwie edukacyjnym - «Le verger fleuri» Theizé – 3-godzinne 
zwiedzanie (prosimy zabrać obuwie odpowiednie do chodzenia po polu!) 
połączone z degustacją produktów: przetwory z owoców 

spotkanie z założycielem, który jest obecnie na emeryturze, oraz z jego córką, 
która obecnie prowadzi gospodarstwo. Obecnie koncentrują się na produkcji 
owoców jagodowych, prowadzą warsztaty z robienia przetworów 
owocowych. Swoje produkty sprzedają w ramach sprzedaży bezpośredniej 
oraz zaopatrują lokalne sklepy 

Cendrine COMBRICHON - 
37 Impasse du Paradis - 
69620 Theizé-en-Beaujolais 

Osoba towarzysząca 
podczas wszystkich wizyt 

w tym dniu: Marie Pierre 
COUALLIER, specjalista 
Regionalnej Izby Rolniczej 
w Lyonie 
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12:00 obiad w gospodarstwie  

13:15 wyjazd do zbiorowego punktu sprzedaży «grains de ferme»  

14:00 – 15:00 wizyta w zbiorowym punkcie sprzedaży;  
powitanie i prezentacja historii sklepu przez jednego z farmerów 

Grains de ferme, 39 
avenue des monts d’or, 
69890 – La Tour de 
Salvagny 

15:00 – 16:00 historia zbiorowego punktu sprzedaży, informacje ekonomiczne, i in.  
- Marie Pierre COUALLIER 

18 avenue des monts d’or, 
69890 – La Tour de 
Salvagny 

16:15 przejazd do hotelu, czas wolny  

19:00 -21:00 kolacja w lokalnej restauracji, spotkanie z prezesem RIR w Lyonie, panem 
Gilbertem GUIGNAND 

 

IV dzień 27.06.2018 

7:30 -8:30 śniadanie  

 czas wolny  

12:00 obiad  

13:30 – 15:30 zwiedzanie targu Croix Rousse w Lyonie (popularny targ na świeżym 
powietrzu, na którym zaopatrują się mieszkańcy Lyonu, można tam znaleźć 
wysokiej jakości regionalne produkty w dobrych cenach. Swoje produkty 
wystawia tam 100 – 200 producentów serów, wędlin, warzyw, owoców i.in.) 

 

16:00 powrót do hotelu  

19:00 kolacja w lokalnej restauracji  

V dzień 28.06.2018 

8:00 – 9:00 śniadanie  

do 11:00 wymeldowanie; pozostawienie bagaży w hotelu  

12:00 – 15:00 zwiedzanie targu Les Halles de Lyon im. Paula Bocuse’a - (słynny targ 
nazywany „brzuchem Lyonu”. Swoje wyroby prezentuje tu ok. 60 wystawców 
regionalnych produktów tj. sery, wędliny, pieczywo, ryby, wino, mięso); 
obiad w okolicach targu 

 

15:30 powrót do hotelu  

16:30 przejazd na lotnisko  

19:45 – 23:10 lot na trasie Lyon – Kraków  

 


