Pyörämatkailusta valtti Lounais-Suomelle
Tule mukaan kehittämään BikeMenu-konseptia Lounais-Suomen matkailuvaltiksi. Pyörämatkailuun ja alan
yritysten ja toimijoiden yhteistyöhön keskittyvä tapahtuma järjestetään Korppoossa Hotel Nestorissa
28.–29.2.2020.
Vastuullisuus ja vähähiilisyys ovat huomisen matkailun tärkeimpiä trendejä. Ne yhdistyvät parhaiten
pyörämatkailussa ja muussa aktiivilomailussa, jossa omin voimin liikutaan tutustumassa paikalliseen
elämänmenoon, kulttuuriin ja luontoon.
Lounais-Suomella on edellytykset suosituksi pyörämatkailukohteeksi. Alue tunnetaan monipuolisesta
luonnostaan ja rikkaasta kulttuuristaan. Vaihtelevien reittien varrelta löytyy yksilöllisiä ruokailu- ja
majoituspaikkoja, joista moni tarjoaa lähellä tuotettua ruokaa ja muita elämyksiä.
Kun näihin vahvuuksiin liitetään vielä tarinat, puhutaan BikeMenu-konseptista. Alan yritysten ja toimijoiden
yhteistyöllä lähdetään luomaan riittävän laaja ja houkutteleva kohde, jossa matkailija pääsee pyörällä,
meloen tai kävellen ruoka- tai majapaikasta toiseen ja saa yksilöllistä lähiruokaa tarinoilla höystettynä. Mikä
parasta yrityksille: pyöräilykausi alkaa jo toukokuussa ja jatkuu syys-lokakuulle.
BikeMenu-tapahtumassa kuullaan alan johtavia alustajia: millaisia ovat nykyiset luonto- ja pyörämatkailijat
ja mitä mahdollisuuksia pyörämatkailu voi tarjota. Toisena päivänä ryhdytään porukalla rakentamaan
BikeMenu-konseptia Lounais-Suomen matkailuvaltiksi.
Osanottomaksu koko tapahtuman ajalta on 75 €. Se sisältää ohjelman, bussikuljetuksen Turusta Kaarinan ja
Paraisten kautta Korppooseen, kahvit, lounaan molempina päivinä ja Hotel Nestorin kuuluisan kolmen
ruokalajin saaristolaisillallisen sekä majoituksen kahden hengenhuoneissa. Yhden hengen huoneen
lisämaksu on 40 €. Perjantain osanottomaksu on 50 € ja lauantain 40 € (eivät sisällä majoitusta,
meno/paluukuljetus sopimuksen mukaan).
Tapahtumaan mahtuu 40 osanottajaa ilmoittautumisjärjestyksessä. Etusijalla ovat koko tapahtumaan
ilmoittautuneet. Mahdolliset muutokset ohjelmaan ja bussikuljetuksen tarkempi aikataulu ja pysäkit
ilmoitetaan myöhemmin.
Tapahtuman järjestävät Lounais-Suomen Leader-ryhmät ja kunnat yhteistyössä Varsinais-Suomen liiton
kanssa. Tapahtuma on osa maaseutuverkoston toimintaa.
Tapahtumaan osallistuu myös Outdoor Leader -hanke. Sen tarkoituksena on tukea ja aktivoida toimintaa,
jolla kehitetään luontopolkuja, pyöräily- ja retkeilyreittejä ja virkistysalueita. Hankkeessa haetaan uusia
ideoita reitistöjen ylläpitäjille yhteistyössä suomalaisten ja ruotsalaisten hankekumppanien kanssa sekä
näiden alueille suuntautuvilla opinto- ja tiedonvaihtomatkoilla että paikallisilla tapahtumilla ja työpajoilla.
Toiminallisuuden, palvelutason, tuotetarjonnan ja markkinoinnin parantamisen toivotaan lisäävän reittien
tunnettuutta ja kasvattavan suosiota myös alueelle saapuvien matkailijoiden keskuudessa. Hanke kestää
vuoden 2020 loppuun.
Outdoor Leaderissa ovat mukana omilla hankkeillaan Lounais-Suomesta Jokivarsikumppanit, Pyhäjärviseutu,
Ravakka, I Samma båt – Samassa veneessä, Varsin Hyvä, Ykkösakseli, Etelä-Pohjanmaalta Aisapari ja
ruotsalaiset Leader-ryhmät Mittskåne utveckling ja Sjuhärad. Kansainvälisen osion päätoteuttaja on
Jokivarsikumppanit.
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