
 

UNELMAKAUPPA -OPINTOMATKA ISLANTIIN 30.10. – 3.11.2018 

Paikkoja rajallisesti, ilmoittautumiset 6.8. mennessä 

Lennot Icelandair: 

30.10.2018 FI343 Helsinki klo 14:20 – Keflavik klo 15:55  

03.11.2018 FI342 Keflavik klo 07:30 – Helsinki klo 12:55, ajat ovat paikallisaikoja ja annettu sitoumuksetta  

 
Majoitus 30.10. ja 2.11. Reykjavikissa Keahotel Reykjavik Lightsissa 
Moderni designhotelli, jonka sisustuksessa on käytetty inspiraationa Islannin muinaista kalenteria. Hotelli, 
sijaitsee noin kahden kilometrin päässä Reykjavikin keskustasta, jonne paikallisbussilla pääsee kätevästi. Ho-
tellissa on 105 yksilöllisesti sisustettua huonetta, joissa on televisio, radio, puhelin, vedenkeitin ja hiusten-
kuivaaja. Kaikissa huoneissa on laminaattilattia, kirjoituspöytä, kylpyhuone, kaksi erillistä vuodetta tai pari-
sänky. 

Majoitus 31.10. – 1.11.  Hveragerdissa hotelli Eldhestarissa 
Tämä Selfossista 10 kilometrin päässä sijaitseva hotelli on omistettu islanninhevoselle – seinillä on kuvia ja 
tekstejä uskollisesta islanninhevosta ja sen tärkeydestä islantilaisille vuosisatojen ajan. Ravintola, baari ja 36 
huonetta, joissa laadukkaat Hästens-vuoteet. Kaikista huoneista on pääsy suoraan omalle terassille. Huo-
neissa laattalattia, TV, langaton internetyhteys, suihku tai kylpy ja wc. Pihalla islantilainen Hot pot –kuuma-
vesiallas. Hotellilla on pohjoismainen Nordic Swan –ecomerkki. 

 

MATKAOHJELMA 

Matkalla tutustumme islantilaiseen elintarviketuotantoon. Islantilaiset pientenkin tuottajien elintarvikkeet 
ovat löytäneet hyvin vientimarkkinoita ja perinteisillä islantilaisilla tuotteilla on tehty Skyrin kaltaisia läpimur-
toja USA:ssa ja Euroopassa. Islannista löytyy erinomaisia esimerkkejä eri toimijatahojen onnistuneesta yh-
teistyöstä, jolla on edesautettu paikallisten elintarvikkeiden näkyvyyttä ja menekkiä. Tällaisia ovat mm. Islan-
dic Lamb, jossa tuottajat ovat yhdistäneet markkinointinsa yhteisen brändin alle ja lihatuotteita viedään myös 
ulkomaille. Yhdessä kasvavan matkailun kanssa on rakennettu tiivistä yhteyttä ja lisätty tuotteiden tarjontaa 
matkailuyrityksissä sekä matkailijoiden epäsuoraa tuotevientiä. 

Saamme ideoita Suomessakin keskeisten elintarvikkeiden tuotekehitykseen ja jatkojalostamiseen: puutarha-
kasvit, marjat, vilja ja luonnontuotteet sekä maito- ja lihatuotteet. Yrittäjät saavat uusia tuote- ja pakkauside-
oita. Opimme hyödyntämään raaka-aineeseen, alkuperään, arktisuuteen ja kestävyyteen liittyviä tekijöitä yri-
tystarinoissa ja tuoteviestinnässä. Saamme malleja verkostomaisesta brändi- ja markkinointiyhteistyöstä 
sekä elintarvikkeiden tiiviimmästä kytkemisestä osaksi matkailua ja epäsuoran viennin osuuden kasvattami-
sesta. Tutustumme islantilaisten yritysten tapaan hyödyntää digitaalisia kanavia tuotteiden markkinoinnissa. 
Uusien tuote- ja pakkausideoiden lisäksi saamme ideoita brändi- ja lisäarvotekijöiden esilletuomisessa säh-
köisissä markkinointikanavissa. 

Matka toteutetaan yhteistyössä Uudenmaan alueella toimivan Maatilat digiaikaan -hankkeen kanssa. Hank-
keessa on mukana mm. uusmaalaisia kasvinviljely-, matkailu- ja hevostiloja, sekä elintarvikkeiden jatkojalos-
tajia.  

Tiistai 30.10. 

Matkustamme Etelä-Savosta Helsinkiin, josta lento iltapäivällä Keflavikiin. Matkalla lentokentältä Reykjavikiin 
tutustumme tuotebrändiin, jonka alla kehitetään ja valmistetaan elintarvikkeita ja kosmetiikkaa islantilaisista 
luonnontuotteista. Raaka-aineet kerätään kestävää tavalla islantilaisesta luonnosta ja valmistuksessa pyri-
tään säilyttämään ja vahvistamaan luonnontuotteiden luontaisia ominaisuuksia sekä hyödyntämään moder-
nilla tavalla islantilaista kulttuuriperintöä. 



 

Nautimme yhteisen illallisen Reykjavikin keskustassa ja tapaamme illallisella Icelandic Lambin edustajia. Kuu-
lemme, kuinka islantilaisesta lampaanlihasta on rakennettu brändi, jossa hyödynnetään paikallisuutta ja ark-
tisuutta sekä tuotannon ja tuotteiden erityispiirteitä. Icelandic Lamb toimii markkinoinnissaan verkostomai-
sesti yhdistäen lihan tuottajat, ammattikeittiöt, kaupat ja tukkuliikkeet. Islantilaiselle lampaalle on tehty nä-
kyvää ja ammattimaista yhteismarkkinointia mm. internetin eri kanavissa.  

Keskiviikko 31.10. 

Aamulla pakataan matkalaukut bussiin ja lähdetään kohti etelärannikkoa. Päivän aikana tutustumme perin-
teisen Skyrin valmistamiseen, kuulemme skyrin -historiasta ja saamme maistella perinteisen ja modernin 
skyrin eroja. Vierailemme Fridheimarin perheyrityksenä toimiva tomaattitila, jossa kasvatetaan tomaatteja 
vuoden ympäri neljässä suuressa kasvihuoneessa, jotka lämpiävät geotermisellä energialla. Tilalla on myös 
noin 20 islanninhevosta. Matkailu on noussut tilalla merkittäväksi tulonlähteeksi. Tutustumme tilan toimin-
taan, saamme tomaattimaistiaiset ja nautimme kevyen lounaan tilan kasvihuoneravintolassa. Vierailemme 
Efstidalurin maatilalla, jossa kasvatetaan Islanninlehmää, joka lienee samaa kantaa kuin lapinlehmä. Tila ja-
lostaa tuottamastaan maidosta kolmanneksen itse mm. jäätelöksi ja skyriksi. Tilan muita elinkeinoja ovat 
ratsastus ja hevosjalostus sekä maatilamatkailu. Tilan ravintolasta on suora näkymä navettaan. Päivän aikana 
näemme myös Gullfossin vesiputouksen, kuumien lähteiden alueen, geysirejä ja pääsemme uimaan Islannin 
vanhimmassa geotermisessä luonnonkylpylässä. Päivällisen nautimme majoittumisen jälkeen hotelli Eldhes-
tarissa. 

Torstai 1.11. 

Päivän aikana tutustumme mm. paikallisen pienpanimon toimintaa, sekä vierailemme kasvinviljely- ja lam-
mastilalla. Molemmilla tiloilla on omien tuotteiden jatkojalostusta. Lounaan nautimme maatilalla aivan suo-
situn vulkaanisen jäätikön Eyjafjallajökullin vieressä. Vuoden 2010 purkauksen jälkeen turismi alueella lisään-
tyi ja tilan perhe tarttui tilaisuuteen ja muutti vanhan ladon ravintolatilaksi. Tilalla on noin 70 lypsylehmää 
sekä lihaa tuottavia härkiä. Tila tuottaa laidunlihaa ja -maitoa (grassfed). Tutustumme tilaan ja lounaalla mais-
telemme oman tilan ja lähitilojen tuotteita. Paluumatkalla vierailu Thingborgin villakeskuksessa, jossa paikal-
liset lampurit työstävät villasta erilaisia käsitöitä. Keskuksessa järjestetään myös kurssitoimintaa ja sen yh-
teydessä toimii tuotemyymälä.  

Matkan varrelle sattuvat myös Seljalandsfossin vesiputous, joka on yksi Islannin kauneimpia sekä Vik i Myr-
dalin mustat hiekkarannat. Illallisen nautimme Selfossin keskustassa, jossa maistellaan islantilaisia paikalli-
sia raaka-aineita ja meren antimia.  

Perjantai 2.11. 

Tutustutaan hotellimme Eldhestarin yhteydessä olevan ratsastuskeskuksen toimintaan. Keskus on perustettu 
vuonna 1968 ja se sijaitsee ihanteellisella paikalla tulivuorten, jokien ja meren keskellä. Islanninhevosretkiä 
on tarjolla aloittelijoiden muutaman tunnin pituisesta ratsastuskokeilusta useita päiviä kestäviin vaativiin he-
vosvaelluksiin. Palaamme takaisin Reykjavikiin, jossa tutustumme paikalliseen MatIs – tutkimus- ja kehittä-
misorganisaatioon. Organisaatio tarjoaa tutkimustietoa ja tuotekehitystiloja islantilaisille pienille elintarvi-
keyrityksille. Kuulemme paikallisesta yhteistyöstä elintarvikealan kehittämisessä ja selvitämme kuinka islan-
tilaiset perinteiset elintarvikkeet ovat saavuttaneet menestystä vientimarkkinoilla. Nautimme lounaan Reyk-
javikin keskustassa paikallisista raaka-aineista ja kuulemme ravintolan ja tuottajien välisestä yhteistyöstä.  
Vierailemme paikallisten pientuottajien myymälässä. Kaupan omistaja on ollut avainhenkilöitä ruokamarkki-
noiden kotimaisuusasteen säilyttämisessä ja pientuottajien tuotteiden markkinoinnin edistämisessä. Tutus-
tumme myymälään ja tuotteisiin. Käymme myös aivan vieressä sijaitsevassa OmNomin -suklaatehtaassa. Tä-
män pakkauksistaan tunnetun pienen artesaanisuklaan -valmistajan tuotteet löytyvät jo Suomenkin markki-
noilta. Loppupäivä on vapaata aikaa tutustua Reykjavikiin ja nauttia omatoiminen illallinen.  

Lauantai 3.11.  

Nautimme kevyen varhaisaamiaisen hotellissa ja lähdemme paluulennolle kohti Helsinkiä. 

 



 

Matkavalmistelujen ja matkakokemusten jakaminen  

Ennen matkaan matkalle valmistautumiseksi ja matkan jälkeen kokemusten vaihtamiseksi, järjestämme yh-
teiset kokoontumiset uusmaalaisten osallistujien kanssa. Kokoontumiset maakuntien välillä toteutetaan we-
bex-yhteydellä. 

Matkan perushinta eteläsavolaisille Unelmakauppa -hankkeen osallistujille on 650 € + alv 24%/henkilö.  

Hankkeen tukemaan hintaan sisältyy: 
- Icelandairin reittilennot Helsinki-Keflavik-Helsinki turistiluokassa  
- matkustajamaksut ja lentokenttäverot 
- lentokenttäkuljetukset Islannissa 
- matkatavarat (käsimatkatavara 8 kg ja kirjattava matkatavara 1 x 23 kg) 
- bussikuljetukset matkakohteessa ohjelman mukaisesti 
- majoittuminen jaetussa kahden hengen huoneessa aamiaisin 
- ohjelmassa mainitut tai niitä vastaavat vierailukohteet 
- suojavarusteet ammattikohteissa 

  
Perushinnan lisäksi laskutetaan 

– Hyvätasoisia, paikallista raaka-aineista toteutettuja yhteisiä ruokailuja (3 lounasta + 3 illallista) sekä 
käynti geotermisessä kylpylässä Secret Lagoonissa. 
Arviohinta tässä vaiheessa 260 € + alv 24%/henkilö. Hinta varmistuu elokuun aikana. 

– Liityntäbussikuljetuksen hinta Savonlinna-Helsinki ja Helsinki-Savonlinna ilmoittautumisen yhtey-
dessä varauksen tehneille 50 € +alv24%/henkiö. 

  
Varausmaksun (350 € + alv 24 %) eräpäivä on 9.8. Loppumaksu erääntyy 7.9.2018. 
  
Yhteistyökumppanimme matkan järjestämisessä on Travel Specialist Group Oy. Peruutustilanteissa nouda-
tamme matkatoimiston peruutusehtoja. Huom. suosittelemme hankkimaan matkavakuutuksen, josta voi ha-
kea korvausta mahdollisesta matkan peruuntumisesta aiheutuvista kuluista esimerkiksi sairastumistapauk-
sessa. 
  
Oikeus muutoksiin pidätetään. 
  
PERUUTUSEHDOT 
Matkustaja peruuttaa matkansa 

– viimeistään 59 vrk ennen matkan alkua, peritään toimistokuluina 150 e/henkilö 
– 60–30 vrk ennen matkan alkua, pidätetään ennakkomaksu 350 € + alv 24%. 
– 31-18 vrk ennen matkan alkua, ei suoriteta mitään takaisinmaksua 
– myöhemmin kuin 18 vrk ennen matkan alkua, laskutetaan lisäksi matkatoimiston normaalihinnan ja 

hankehinnan erotus. 
Peruutuksen yhteydessä matkatoimisto perii aina lisäksi etukäteen tilatuista ja vahvistetuista palve-
luista aiheutuneet kustannukset. 

  
Muutokset ja peruutukset on ilmoitettava viipymättä ProAgria Etelä-Savon toimistoon maanantaista per-
jantaihin klo 8-16 sähköpostilla marjo.h.laitinen@proagria.fi. 

mailto:marjo.h.laitinen@proagria.fi

