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STROKOVNA EKSKURZIJA

V bližnjem Trstu bo konec oktobra dišalo po
kavi. Že desetič bo namreč potekal sejem kave
Triestespresso, zelo znana prireditev, ki jo je
ob zadnji izvedbi obiskalo kar 13.000
obiskovalcev.

Trst je znan po veliko podjetjih, ki se ukvarjajo
s kavo in je zadnjih dvesto let glavno italijansko
pristanišče za trgovanje s kavo.

Sejem poteka na lokaciji starega pristanišča, kjer
se predstavljajo uvozniki kave, pražarne,
proizvajalci opreme, prevozniki, zavarovalnice
itd. Skratka, vsi, ki imajo opraviti s kavo.
Sejem ponuja možnosti ogleda, pa tudi
poslovnih sestankov. 

Informacije o razstavljavcih najdete TUKAJ.
 
Svetujemo, da se glede morebitnih sestankov
dogovorite vnaprej.

Obisk Trsta pa bomo izkoristili tudi za obisk
drugih zanimivosti, povezanih s kulinariko.

https://www.triestespresso.it/elenco-espositori/


PROGRAM

Zbirališče udeležencev na spodnjem parkirišču
hotela Four Points by Sheraton Ljubljana
Mons ob 8.30 uri. 
Vožnja mimo Postojne in Sežane do
Monfalconeja (Tržiča), kjer domuje znani
dobavitelj na področju kulinarike Mainardi
Food. Predstavitev ponudbe.
Vožnja do Trsta, sprehod po tržnici Eataly
Trieste; blagovna znamka Eataly že petnajst let
predstavlja ponudbo skrbno izbranih trgovin in
restavracij iz vseh italijanskih pokrajin. 
Nato obisk sejma kave Triestespresso Expo
2022 z organiziranim postankom na stojnici
Illy. Skupno kosilo ter čas za individualne
oglede.

Pred odhodom iz Trsta še ogled klasičnega
hotela Savoia Excelsior Palace, člana hotelske
verige Starhotels. Hotel, ki so ga odprli leta
1911, je svoj čas slovel kot najrazkošnejši hotel
Avstro-ogrske. Hotel je gostil plemiške družine,
umetnike, diplomate in druge pomembne goste.
144 sob in apartmajev je bilo nedavno
prenovljenih in ponujajo pogled na morje s
čudovito panoramo Tržaškega zaliva.

Vožnja proti Ljubljani s prihodom v zgodnjih
večernih urah.





79,00 € na osebo za člane TGZS (+ DDV) oz. 
99,00 € za osebo za nečlane (+ DDV).

Cena strokovne ekskurzije znaša: 

Cena vsebuje storitve po programu.

ROK ZA PRIJAVE: 17. OKTOBER 2022

Prijavnica: http://eprijava-tgzs.plior.si

Dodatne informacije: 
Rebeka Mežan
rebeka.mezan@tgzs.si

*TGZS si pridržuje pravico do spremembe programa.

http://eprijava-tgzs.plior.si/

