
                                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

HANDELSECONOMISCHE MISSIE  

 EXPO MILANO 2015 

1795 EUR 

Registreer voor deze missie 

 



OVERZICHT 

Op wereldreis in een shorttrip… 

Eens om de vijf jaar wordt aan de meest geavanceerde technologieën en vooruitstrevende projecten rond één universeel thema een wereldwijd forum 

gegeven: de Wereldtentoonstelling. In 2015 strijkt dit unieke gegeven eindelijk nog eens neer op het Europese continent, meer bepaald in Milaan. 

Paviljoenen van landen uit alle uithoeken van de planeet zullen er meer dan één miljoen vierkante meter aan expositieruimte beslaan, onder het motto 

“Feeding the planet, energy for life”, ofwel: hoe kunnen we de wereldbevolking van voldoende gezond, kwalitatief en duurzaam voedsel voorzien? Meer dan 

twintig miljoen bezoekers zullen voor de Expo in Milaan neerstrijken en ook voor u, als West-Vlaamse ondernemer, is dit een unieke kans om u te 

informeren en na te denken over wat deze topic voor uw bedrijf kan betekenen. 

… tot in het hart van de Italiaanse voedingsindustrie 

Aansluitend op dit thema gunt Voka West-Vlaanderen u daarnaast een exclusieve kijk achter de schermen bij een aantal toppers van de Italiaanse 

voedingsindustrie. Producenten van drie Italiaanse producten met wereldfaam openen speciaal voor onze delegatie de deuren. Maak van dichtbij kennis 

met de prosciutto di Parma van de familie Sassi, de wereldvermaarde Parmigiano Reggiano kaas en de prestigieuze Ca’ del Bosco Franciacorta wijn. Ook een 

“West-Vlaamse avond” met een delegatie van de provincie West-Vlaanderen en de POM en de nodige networking staan op het programma. Een snuifje 

cultuur en gastronomie in het bruisende Milaan maken deze shorttrip voor wereldburgers compleet.   

Voorzitter van onze delegatie -  Jos Claeys, CEO Westvlees en Voka regiovoorzitter Roeselare 

Plaatsen voor deze exclusieve handelsmissie zijn beperkt! Inschrijvingen worden geregistreerd op een first come, first served basis. Uiterste 

inschrijvingsdatum is  13 mei 2015. 

 

 

 

 

 



 

VOORLOPIG REISPROGRAMMA 

Donderdag 1 oktober 2015  

07u00 Vertrek vanuit Wevelgem Airport naar Parma met in-flight seminarie 

09u20 Aankomst te Parma 

10u00 Bedrijfsbezoek Prosciuttificio San Pietro  

13u00 Lunch 

14u00 Bedrijfsbezoek Parmigiano Reggiano 

17u30 Transfer per luxe autocar naar Milaan 

19u15 Check-in Lagare Hotel Milaan 

20u30 Gastronomisch diner in sterrenrestaurant 

23u00 Retour naar hotel 

  



 

Vrijdag 2 oktober 2015  

08u00 Ontbijt 

09u00 Autocar naar de Expo voor een bezoek van een ganse dag met VIP-tickets 

17u00 Transfer naar hotel 

19u00 Receptie en diner “West-Vlaamse avond” met de provincie West-Vlaanderen en de POM 

23u00 Retour naar hotel 

 

 

 



Zaterdag 3 oktober 2015  

08u00 Ontbijt 

09u00 Rondleiding historische centrum Milaan 

11u00 Vrije tijd om een zelf de stad te verkennen en een lichte lunch te genieten 

13u00 Vertrek naar wijnhuis Ca’ Del Bosco 

14u30 Aankomst en bezoek met degustatie van de overheerlijke franciacorta  

16u00 Transfer naar de luchthaven van Bergamo voor de retourvlucht per privé-charter 

18u00 Aankomst te Bergamo en private check-in 

19u00 Vertrek naar Wevelgem Airport 

21u20 Aankomst te Wevelgem 

Inbegrepen : 

 Heen- en terugreis reis per privé-charter vanuit Wevelgem (Kortrijk Airport) 

 Seminarie op grote hoogte 

 2 overnachtingen in kamer & ontbijt 

 Diner in sterrenrestaurant op donderdagavond 

 Receptie en diner op vrijdagavond 

 Porterage 

 Alle toegangsgelden/excursies (incl. VIP-tickets Expo, bedrijfsbezoeken, bezoek en degustatie Ca Del Bosco…) 

  Luxe autocar ter plaatse 

 Begeleide rondleiding Milaan 

 Nederlandstalige begeleiding Voka en Alk Reizen  

 btw 

 bijdrage Garantiefonds Reizen 

Niet inbegrepen : 

 persoonlijke uitgaven en dranken 

 annulerings- en bijstandsverzekering : 4,5 % van de reissom 



HOTEL 

         

Lagare Hotel Milano – M Gallery Collection Accor  [Link naar website] 

In het kloppende hart van Milaan, vlak bij de wolkenkrabbers van Porta Nuova, staat het splinternieuwe hotel LaGare. 141 elegante kamers, een 

panoramisch restaurant met terras, en ca. 300 m² aan vergaderruimten met daglicht. De ideale uitvalsbasis om de bezienswaardigheden te ontdekken, 

bovendien stapt u zo het nachtleven van het Garibaldi district in. Het hotel heeft een moderne spa en een dakterras waar u kunt genieten van het uitzicht 

op de Milanese skyline. 

 



VERZEKERINGEN 

ANNULATIE 

Terugbetaling van de annulerings- of wijzigingskosten bij ondermeer: 

 ziekte, ongeval of overlijden van de verzekerde of een familielid tot in de 2e graad, inclusief de gevolgen van een chronische of reeds bestaande 

ziekte 

 verwikkelingen tijdens de zwangerschap 

 ontslag 

 herexamen  

 intrekking verlof 

 echtscheiding of feitelijke scheiding  

 

REISBIJSTAND 

Ook tijdens de reis dragen Protections en Alk Reizen steeds zorg voor jou, overal ter wereld, 24 uur op 24!  

 medische kosten onbeperkt 

 nabehandelingskosten tot € 5.000 

 repatriëring - dringende terugkeer 

 bijstand en extra hotelnachten bij natuurramp of epidemie 

 een extra kapitaal bij overlijden of blijvende invaliditeit 

 verlies of diefstal van bagage tot € 1.250 

 compensatiereis ten gevolge van een repatriëring tot € 10.000 

 

Boek en vertrek niet zonder verzekering omdat je denkt al verzekerd te zijn bij de mutualiteit of via een kredietkaart. Wanneer je er de kleine lettertjes op 

naleest merk je al snel op dat je niet voor alle ongemakken een beroep kunt doen op deze gratis verzekeringen! De volgende vrijstellingen zijn steeds van 

toepassing: annulering (€ 50 per persoon, behalve studentengroepen), medische kosten (€ 25) en bagage (€ 50). 

 



MEER INFO EN LINKS 

Expo Milano 2015 in cijfers: 

 184 dagen 

 147 deelnemende landen 

 1,1 miljoen m² expositieruimte 

 150.000 tot 250.000 verwachte bezoekers per dag 

 1/3 bezoekers van buiten Italië 

 Meer dan 2.000 evenementen 

 Belgisch paviljoen van 2.717 m² 

 

Officiële site van de Expo: http://www.expo2015.org/ 

Virtuele tour van de Expo: http://www.expo2015.org/en/virtual-tour--enter-and-experience-firsthand-the-universal-exposition 

Belgisch paviljoen: http://www.expomilano2015.be/ 

Virtuele voorstelling Belgisch paviljoen: https://www.youtube.com/watch?v=X6M-ZkSoHXc 
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