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The bachelor’s thesis was product development work in tourism. The thesis was 
commissioned by The Federation of Education in Jokilaaksot, Haapavesi Vocational 
College, Service and Nature Department. 
 
The author’s task was to plan and organize the Vicar Wife’s Tour which is a cultural tourism 
product. The aim was to make educational institutions, municipalities and tourists an 
innovative, profitable, well-functioning tourism product, which would also meet the quality 
requirements. 
 
The approach of the development work was qualitative, the target of which was cultural 
tourism product development.  Product development theories, theories of experience, 
previous research, the region’s historical and cultural information as well as interviews were 
utilized as materials in the development process of the cultural tourism product. 
 
The result of the thesis was a new cultural tourism product as well as a model of new 
experiential tourism product`s development process.  
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