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Tarjous 31.5.2014

Naudanlihantuottajien opintomatka Tsekin tasavaltaan
5.-8.11.2014
Matkan hinta:
Lähtijöitä vähintään 15 hlöä: hinta 1190€/hlö

Matkan hinta sisältää:









Finnairin suorat lennot Helsinki-Praha-Helsinki
Majoitukset kahden hengen huoneissa 3- tai 4 tähden hotellissa aamiaisineen. 1 hengen huoneesta lisämaksu
90 €/hlö.
Opastetut kiertoajelut
Suomalaisen matkanjohtajan palvelut (matkanjohto+tulkkaus)
Tsekkiläisen paikallisoppaan palvelut
Ammattivierailuohjelman, suojavarusteet vierailukohteisiin
Lounaat ja päivälliset (sis. 1 ruokajuoma per ruokailu).
Verot ja viranomaismaksut

Maksut ja maksuehdot:
Lentohinnat perustuvat 30.5.2014 voimassa olleisiin hintatietoihin. Niiden muuttuessa pidätämme oikeuden vastaaviin
hinnanmuutoksiin.Varausmaksu on 600 €/hlö ja se erääntyy maksettavaksi 31.7.2014. Varausmaksun jälkeen
ilmoittautuminen on sitova ja maksettua ennakkoa ei palauteta peruutustapauksessa.Loppumaksun eräpäivä 31 vrk
ennen lähtöä. Matkan voi perua ilman kuluja 31.7.2014 saakka.Suosittelemme lähtijöille matkavakuutusta, joka
kattaa mahdollisesta matkan peruuntumisesta aiheutuvia kuluja esimerkiksi sairastumistapauksessa.
Ilmoittautumiset matkalle tarvitaan 15.7.2014 mennessä.

Matkatoimisto Farmimatkat Oy:n erikoisehtoihin voi tutustua www.farmimatkat.fi --> matkaehdot
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Alustava matkaohjelma

Keskiviikko 5.11.2014
Finnairin suora lento Prahaan lähtee Helsinki-Vantaan lentoasemalta klo 9.35 (kentällä tulee olla klo 7.35). Lento
saapuu perille klo 10.45 (lentoaika 2 h 10 min). Perillä meitä on vastassa bussi ja englanninkielinen opas, jolla on
maataloustausta. Syömme ensin lounasta, jonka jälkeen tutustumme Tsekin naudanlihankasvattajien yhdistykseen
ja saamme yleistietoa paikallisesta naudanlihantuotantosektorista. Esittelyn jälkeen opastettu kiertoajelu Prahassa.
Majoittuminen Prahassa, ja yhteinen illallinen.

Torstai 6.11.2014
Aamiainen hotellilla.Vierailemme naudanlihatilalla Prahan pohjoispuolella (rotuina Limousin ja Charolais). Palaamme
takaisin Prahaan, syömme lounaan ja vierailemme Prahan linnassa. Linnavierailun jälkeen vapaata aikaa
kaupungilla.Yhteinen illallinen ja oluen maistelua Novometstkyn panimossa.

Perjantai 7.11.2014
Aamiainen hotellilla.Vierailemme kahdessa eri ammattikohteessa Prahan eteläpuolella. Ensimmäinen tila on
osuuskunta, jossa on n. 1650 hehtaaria maatalousmaata, josta laitumia noin puolet. Tilalla on 350 pään Aberdeen
angus-karja. Lihakarjan lisäksi tilalla on n. 250 lypsävää (holsteinkarja, robottilypsy). Lounaan jälkeen vierailemme
yksityisomistuksessa olevalla tilalla, joka kasvattaa jalostussonneja (rodut Aberdeen angus, Blonde d´Aquitane,
Hereford ja Charolais). Illalla vierailemme Cesky Krumlovin kaupungissa, joka on Unescon maailmanperintökohde.
Syömme yhteisen illallisen ja majoitumme hotelliin Ceske Budejovicessa.

Lauantai 8.11.2014
Aamiainen ja hotellista uloskirjautuminen. Vierailemme aamulla lihakarjatilalla, jossa rotuina ovat Limousin ja
Charolais (kohde tarkentuu myöhemmin). Matkustamme Prahaan, jossa iltapäivällä on vapaata ostosaikaa.
Lentokentällä meidän on oltava klo 17.35. Finnairin suora lento lähtee klo 19.35 ja saapuu Helsinkiin klo 22.50
(lentoaika 2 h 15 min).
Matkatoimisto Farmimatkat Oy pidättää oikeudet mahdollisiin muutoksiin aikataulussaja vierailukohteissa.
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