Pyhäjärvi‐instituutin Lisäarvoa yrttiviljelystä ‐hanke järjestää

Yrttiviljelyn benchmark‐matkan Sveitsiin 26.−28.6.2018
Lentoaikataulu / Finnair
26.6.
28.6.

Helsinki‐Geneve
Zürich‐Helsinki

AY1531 kello 08:05−10:10
AY1514 kello 19:10−22:50

Tiistai 26.6.
Kokoontuminen Helsinki‐Vantaan lentoasemalla kello 06:00. Siirtyminen lähtöselvityksen ja
turvatarkastuksen kautta lennon lähtöportille. Finnairin lento AY1531 Geneveen lähtee kello 08:05.
Perille saavutaan kello 10:10 paikallista aikaa. Bussi ja suomalainen opas ovat ryhmää vastassa.
Vierailu tuottajalla, joka valmistaa yrteistä lääke‐ ja kosmeettisia öljyjä.
Seuraava vierailu eteeristen öljyjen tislaamossa. Lounas matkan varrella.
Majoittuminen Valaisin alueella hotellissa. Yhteinen päivällinen.

Keskiviikko 27.6.
Aamiainen hotellissa ja lähtö kohti Sveitsin Alppeja. Vierailu tilalla, joka sijaitsee tasanteella
vuoristossa. Tilalla viljellään suureessa mittakaavassa yrttejä erilaisiin tarkoituksiin.
Seuraava vierailukohde on maatalouden tutkimuslaitos, jossa on yrttien tuotantoon ja jalostukseen
erikoistunut osasto.
Bussin lastaus junaan ja kuljetus tunnelia pitkin Alpien läpi Bernin ylämaalta Valaisiin. Vierailu tilalla, jossa
pienimuotoista yrttiviljelyä vuoristoalueella. Lounas matkan varrella.
Majoittuminen Bernin alueella hotellissa. Yhteinen päivällinen.

Torstai 28.6.
Aamiainen hotellissa ja lähtö kohti Zürichiä, ja matkalla vierailu yrttitiloilla, jossa viljelyä ja jatkojalostusta.
Vierailu tilalla, joka tuottaa 2 tonnia minttua ja 0,7 tonnia sitruunamelissaa yhdelle Sveitsin
merkittävimmistä makeisvalmistajista.
Seuraava tila tuottaa lääkeyrttejä (200 lajia) apteekeille ja homeopatiaan. Lounas matkan varrella.
Päivän päätteeksi vierailu tilalla, jossa tuotetaan teeyrttejä ja valmistetaan teetä omista ja
yhteistyökumppaneiden yrteistä.
Saapuminen lentoasemalle noin kello 17:00. Finnairin lento AY1514 Helsinkiin lähtee kello 19:10 ja saapuu
Helsinkiin kello 22:50.

Matkan hinta
630 € / henkilö, 2 hengen huoneessa aamiaisella, kun 15 matkustajaa.
565 € / henkilö, 2 hengen huoneessa aamiaisella, kun 20 matkustajaa.
Hintaan sisältyy
‐ lennot Helsinki‐Geneve, Zürich‐Helsinki Finnairin lennoilla turistiluokassa
‐ matkustajamaksut ja lentokenttäverot
‐ matkatavarat lentoyhtiön sääntöjen mukaan
‐ 2 yön majoittuminen keskitason hotellissa 2 hengen huoneissa ja aamiaisella
‐ 2 päivällistä
‐ kuljetukset ilmastoidulla bussilla
‐ junamatka
‐ ohjelmassa mainitut vierailut
‐ suomenkielinen opas, jolla kokemusta useista maatalousalan ryhmistä, mukana koko matkan ajan
Lisämaksusta
‐ 1 hengen huone ‐lisä 170 €
‐ lounaat ja juomat
‐ kaupunkioppaat
‐ sisäänpääsymaksut nähtävyyksiin
‐ matkavakuutus
Ilmoittautuminen matkalle 14.3. mennessä: johanna.pihala@pji.fi tai 044 034 4063. Etusijalla matkalle ovat
satakuntalaiset viljelijät. Matkalle mahtuu mukaan 20 osallistujaa.
Ilmoittautuminen matkalle on sitova! Pyhäjärvi‐instituutti laskuttaa osallistujilta koko matkan hinnan
kerralla ilmoittautumisajan päätyttyä. Mikäli osallistuja haluaa jakaa laskun kahteen osaan, tulee tämä
ilmoittaa matkalle ilmoittautumisen yhteydessä.

Vastuullisena matkanjärjestäjänä toimii Forssan matkatoimisto Oy.
MATKAN PERUUTUSEHDOT
‐
‐
‐
‐
‐

viimeistään 90 vrk ennen matkan alkua, peritään toimistokuluina, 150 € / henkilö
89–61 vrk ennen matkan alkua pidätetään ennakkomaksu
60–41 vrk ennen matkan alkua pidätetään 50 % matkan hinnasta
40–14 vrk ennen matkan alkua pidätetään 75 % matkan hinnasta sekä syntyneet kulut ennakkoon
maksetuista palveluista (enintään 100 % matkan hinnasta)
myöhemmin kuin 14 vrk ennen matkaa ei suoriteta mitään takaisinmaksua

Peruutuksen yhteydessä matkatoimisto perii aina lisäksi etukäteen tilatuista ja vahvistetuista palveluista
aiheutuneet kustannukset. Muilta osin matkan majoitusten ja lentojen varaus‐ ja peruutusehtoihin voi
tutustua Forssan matkatoimiston kotisivuilla: www.fmt.fi.

Matkan järjestää Lisäarvoa yrttiviljelystä ‐hanke, joka saa rahoituksen Manner‐Suomen maaseutuohjelmasta
Satakunnan ELY‐keskuksen kautta

