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STARTTI-HANKKEEN OPINTOMATKAN OHJELMA 
 
Maanantai 13.11. 
13.15 Bussi lähtee Savonlinnasta (reitti Savonlinna – Juva – Mikkeli – Otava – Hirvensalmi – Joutsa) 
16.30 Tilavierailu matkan varrella (SPV-tila, varmistuu lähiaikoina) 
18.00 Bussi lähtee tilalta, matkalla kahvitauko 
20.30 Majoittuminen lentokenttähotelliin, Holiday Inn Helsinki-Vantaa Airport 
 
Tiistai 14.11. 
5.00 Halukkaille tarjolla varhaisaamiainen klo 5.00 alkaen 
 Huoneiden luovutus 
5.30 Kokoontuminen hotellin aulassa, siirtyminen yhdessä lentokentälle 
7.50 Lento Hampuriin lähtee (AY 1423) 
8.50 Lento saapuu Hampuriin (paikallista aikaa) 
 Bussi lähtee lentokentältä heti lennon saavuttua - bussissa aamupala 
10.30 Tilavierailu: Hof Eggers 
 Hof Eggers Tutustuminen tilan monipuoliseen toimintaan ja nuoreen isäntäpariin, joka on 

ottanut tilan hoitoonsa vuonna 2012. http://www.hof-eggers.de/neuigkeiten.html 
 
12.30 Lounas Hof Eggersin ravintolassa 
13.30 Bussi lähtee kohti seuraavaa tilaa 
14.30 Tilavierailu: Hof Hartmann 
 Hof Jochen Hartmann Hof Hartmann on monipuolinen tila, jonka tärkein tuote on peruna. 

Tällä alueella perunanviljely on tärkeä elinkeino. Lisäksi heillä on mm. kanoja, jotka on lii-
kuteltavissa kanaloissa. Pelloilla kasvatetaan myös poppelia (Agroforst projekti) ja tila on 
mukana myös luonnon monimuotoisuuden ja maatalouselinkeinon tutkimusprojektissa 
(F.R.A.N.Z). Lisäksi tilalla on pieni Dexter-nautakarja. https://www.hof-hartmann-rett-
mer.de/ 

 
16.00 Bussi lähtee hotellille 
16.30 Majoittuminen: CityHotel Stadt Hamburg Uelzen 
19.00 Yhteinen illallinen, Restaurant Astefix 
 
Keskiviikko 15.11. 
 Aamiainen hotellilla 
9.00 Bussi lähtee hotellilta 
 2–3 tilavierailua, kohteet vahvistetaan lähiaikoina 
18.00 Paluu hotellille 
 Illalla vapaa ohjelma 
 
Torstai 16.11. 
 Aamiainen hotellilla 
7.30 Bussi lähtee hotellilta 
 Matkan aikana tehdään suunnitelma näyttelyyn tutustumisesta 
 Agritechnica-näyttelyyn tutustuminen 
 Ruokailut omatoimisesti päivän aikana 
18.00 Bussi lähtee näyttelystä takaisin hotellille 
 Paluumatkan aikana käydään lävitse näyttelyssä tehdyistä havainnoista 
 Illalla vapaa ohjelma 
 
 

http://www.hof-eggers.de/neuigkeiten.html
https://www.hof-hartmann-rettmer.de/
https://www.hof-hartmann-rettmer.de/
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Perjantai 17.11. 
 Aamiainen hotellilla ja huoneiden luovutus 
9.00 Bussi lähtee hotellilta 
10.00 Tilavierailu: Hellwinkel-Bassel TAI HaWeKo GbR (vahvistuu lähiaikoina) 
 Hellwinkel-Bassel. Metsätaloutta, joulukuusikasvatusta, polttopuuta yms. http://www.hell-

winkel-bassel.de/Hellwinkel-HELLWINKEL_1.html Kai Hellwinkel on mukana nuorten tuot-
tajien yhdistyksessä. https://www.i-g-w.de/index.php  

 TAI 
 Tilavierailu HaWeKo GbR, Eppenter Ring 6, 29576 Barum. Sokerijuurikas, vehnä, ohra ja 

rapsi. 
  
12.00 Lounas ja vapaa-aikaa Soltaun Designer Outlet -kauppakeskuksessa 
 Bussi lähtee kauppakeskukselta 
14.30 Tilavierailu: koneurakointiyritys Lohnbetrieb A. Schröder GmbH 
 Koneurakointiyritys, joka on perustettu vuonna 1957. Perheyritys. Maatalousalan urakoin-

tia, maanrakennusta ja rehumyyntiä. Noin 30 työntekijää. 
 Andreas Schröder Lohnbetrieb A. Schröder GmbH, Schützenstr.25, 29640 Schneverdingen-

Lünzen www.schroeder-lohnbetrieb.de 
 
16.00 Bussi lähtee kohti Hampuria 
17.30 Majoittuminen: Hotel Commodore 
19.30 Yhteinen illallinen 
 
 
 
Lauantai 18.11. 
 Aamiainen hotellilla ja huoneiden luovutus 
10.00 Bussi hotellilta lentokentälle 
12.40 Lento Helsinkiin lähtee (AY 1424) 
15.35 Lento saapuu Helsinkiin (paikallista aikaa) 
 
 Bussi kohti Etelä-Savoa lähtee heti lennon jälkeen.  
 
 Bussi pysähtyy paluumatkalla Kuortissa, Mikkelissä, Juvalla ja Savonlinnassa. Muut pysäh-

dykset pikavuoropysäkeillä tarpeen mukaan. 
 
 
 
 Tulkkina ja oppaana toimii MMM Agr. Anna Liimatainen ProAgria Pohjois-Karjalasta. 
 
 
 Pidätämme oikeuden muutoksiin. 
 
 
 
  

http://www.hellwinkel-bassel.de/Hellwinkel-HELLWINKEL_1.html
http://www.hellwinkel-bassel.de/Hellwinkel-HELLWINKEL_1.html
https://www.i-g-w.de/index.php
http://www.schroeder-lohnbetrieb.de/
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Matkan vetäjien yhteystiedot 
Tiia Tamlander, puh. 043 826 7881, tiia.tamlander@proagria.fi 
Vuokko Ahonen, puh. 040 524 9945, vuokko.ahonen@proagria.fi 
Anna Liimatainen (opas, tulkki), puh. 040 301 2421, anna.liimatainen@proagria.fi 
 
Osoitetietoja 

• Hotellit 
o Holiday Inn Helsinki-Vantaa Airport, Rälssitie 2, 01510 Vantaa 
o CityHotel Stadt Hamburg Uelzen, Lüneburger Str. 4, 29525 Uelzen 
o Hotel Commodore, Budapester Str. 20, 20359 Hamburg 

• Lentokentät 
o Helsinki-Vantaan lentokenttä, Parkkikuja, Vantaa 
o Hampurin lentoasema, Flughafenstr. 1-3, 22335 Hamburg 

 
 
Agritechnica-näyttely 
Agritechnica-näyttely on joka toinen vuosi Saksan Hannoverissa järjestettävä, maailman suurimpiin lukeutuva maata-
lousalan näyttely. Näytteilleasettajia on peräti 2 900. Lisätietoja näyttelystä englanniksi osoitteessa https://www.agri-
technica.com/en/. 
 
 
Hinta 
Matkan hinta on 600 euroa/henkilö + alv 24 % Startti-hankkeen pienryhmäläisille. Muille osallistujille hinta on 1200 eu-
roa/henkilö + alv 24 %.  Hinta edellyttää vähintään 27 lähtijää. 
 
Hintaan sisältyy ohjelman mukaisesti 

• meno-paluulennot turistiluokassa, matkustajamaksut ja lentokenttäverot sekä käsimatkatavara 8 kg ja kirjattava 
matkatavara 1 x 23 kg 

• majoitus hotelleissa jaetuissa kahden hengen huoneissa 
• aamiaiset hotelleissa 
• kuljetukset Saksassa turistibussilla 
• Agritechnica-näyttelylippu 1 pv 
• ammattikohdevierailut 
• opas-tulkin palvelut (MMM, Agr. Anna Liimatainen, ProAgria Pohjois-Karjala) 
• suojahaalarit ja jalkinesuojat maatilakohteissa 
• matkanjohtajien palvelut 
• neljä yhteistä ateriaa (kaksi illallista ja kaksi lounasta) ja kahdet kahvit – muut ruokailut omakustanteisia 

 
Lisämaksu yhden hengen huoneesta on 152 €/ neljä yötä + alv 24 %. 
 
 
Ilmoittautuminen 
Ilmoittautumiselle on aikaa perjantaihin 15.9. asti. Ilmoittautuminen tapahtuu maksamalla varausmaksu tilisiirtona. Sen 
lisäksi täytä sähköinen ilmoittautumislomake netissä osoitteessa https://etela-savo.proagria.fi/tapahtumat/startti-hank-
keen-opintomatka-saksaan-8719 tai anna tiedot puhelimitse ProAgria Etelä-Savon toimistoon, 0400 261 094 tai 
marjo.h.laitinen@proagria.fi. 
 
Ilmoittautuessa sinulta kysytään seuraavat tiedot: 

• yhteystietosi, ml. sähköpostiosoite (matkatiedotus tapahtuu sähköpostitse) 
• syntymäaika ja -paikka (lehtoyhtiötä varten) 
• passin numero (lentoyhtiötä varten) 

https://www.agritechnica.com/en/
https://www.agritechnica.com/en/
https://etela-savo.proagria.fi/tapahtumat/startti-hankkeen-opintomatka-saksaan-8719
https://etela-savo.proagria.fi/tapahtumat/startti-hankkeen-opintomatka-saksaan-8719
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• mahdollinen erikoisruokavalio
• mahdollinen huonekaveri
• tilaus yhden hengen huoneesta
• tieto, miltä pysäkiltä nouset yhteiskuljetuksen kyytiin

Varausmaksun tilisiirtotiedot 
• Maksun saaja: ProAgria Etelä-Savo ry
• Saajan tilinumero: FI24 5271 0420 0030 15
• Viesti: Startti-hanke, opintomatka -17, Etunimi Sukunimi 372 € (sis. alv 24 %)
• tee kummastakin ilmoittautujasta oma tilisiirto, jos 2 lähtijää

Matkustusasiakirja 
Matkustusasiakirjaksi on otettava mukaan passi tai EU-henkilökortti. 

Laskutus 
Matka laskutetaan vähintään kahdessa erässä. Ensimmäinen erä on varausmaksu 300 € + alv 24 %, yht. 372 €, jonka 
maksat tilisiirtona viimeistään 15.9. Seuraava maksuerä erääntyy 2.10. 

Peruutus- ja muut ehdot kts. liite 

Lisätietoja matkasta 

Saat ennen matkaa matkatietoa sähköpostitse. Sen lisäksi kysymyksiisi vastaavat: 
Vuokko Ahonen, puh. 040 524 9945, vuokko.ahonen@proagria.fi 
Tiia Tamlander, puh. 043 826 7881, tiia.tamlander@proagria.fi 
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VARAUS- JA PERUUTUSEHDOT, STARTTI-HANKKEEN OPINTOMATKA SAKSAAN 2017

Matkasopimus syntyy, kun maksatte varausmaksun. Samalla sitoudutte matkan varaus- ja peruutusehtoihin. 

Forssan Matkatoimisto noudattaa Suomen matkatoimistoalan liitto r.y:n ja kuluttaja-asiamiehen neuvottelemia ja 
30.6.2009 allekirjoittamia yleisiä valmismatkaehtoja, jotka ovat luettavissa osoitteessa www.fmt.fi.    

Matkapaketin erityisluonteen, kuljetusmuotoa koskevien poikkeuksellisten määräysten (mm. reittilentojen 
varaus- ja myyntiehdot) sekä poikkeuksellisten majoitusehtojen vuoksi FMT soveltaa 
Yleisistä valmismatkaehdoista poikkeavia lisä- ja erityisehtoja. Näitä ehtoja noudatetaan peruutuksen syystä 
riippumatta.  

Yritysmyynti: Joillakin matkoilla maatalousyrittäjillä on verovähennysmahdollisuus, josta johtuen matka ei ole Kilpailu- ja 
kuluttajaviraston valmismatkavakuuden piirissä. Verottaja hyväksyy vähennyksen harkintansa mukaan. 

Varausmaksu on 300 €/henkilö + alv 24 % ja se suoritetaan matkan varauksen yhteydessä tilisiirtona. Toinen 
maksuerä erääntyy 2.10.2017

PERUUTUSEHDOT   
Jos matkustaja peruuttaa matkansa 

– 56–42 vrk ennen matkan alkua, pidätetään varausmaksu.
– 41–32 vrk ennen matkan alkua, pidätetään 50 % matkan tukemattomasta  hinnasta
– 31–15 vrk ennen matkan alkua, pidätetään 75 % matkan tukemattomasta hinnasta
– myöhemmin kuin 15 vrk ennen matkaa ei suoriteta mitään takaisinmaksua 

Peruutuksen yhteydessä perimme aina lisäksi matkatoimiston etukäteen tilaamista ja vahvistetuista palveluista 
aiheutuneet kustannukset. Lisäpalvelujen peruutuskulut ovat peruutuksen syystä riippumatta 100 %.

Matkustajan oikeus peruuttaa matka erityisestä syystä – äkillinen sairastapaus tai muu vakava tapahtuma: Jos 
matkustajaa kohtaa odottamaton ja vakava tapahtuma, hänellä on valmismatkalain 15 §:n 1 momentin 3 kohdan ja 
Yleisten valmismatkaehtojen kohdan 5.1. mukainen oikeus peruuttaa matka. Sovellamme matkapakettiemme osalta 
valmismatkalain 15 §:n 2 momenttia, jonka mukaan matkanjärjestäjällä on oikeus periä kohtuullinen korvaus 
peruuttamisesta aiheutuvista tarpeellisista toimenpiteistä, kuten ennakkoon maksetuista palveluista, joista 
matkanjärjestäjällä ei ole hinnanpalautusoikeutta (esim. lennot, majoituspalvelut ja muut matkajärjestelyt). 
Matkanjärjestäjä ei sen sijaan ole oikeutettu korvaukseen esimerkiksi menettämästään liikevoitosta. Matkustajan on 
ilmoitettava peruutuksesta viivytyksettä matkanjärjestäjälle. Matkalle lähdön este on osoitettava luotettavalla 
selvityksellä, kuten lääkärintodistuksella, poliisitutkintapöytäkirjalla tai vakuutusyhtiön lausunnolla. Kehotamme 
matkustajia ottamaan peruutusturvan sisältävän matkavakuutuksen ja tarkistamaan sen 
peruutusturvaehtokohdan. Joissakin vakuutuksissa korvausmäärä saattaa olla rajoitettu. Lisätietoja 
vakuutusyhtiöstänne.    

Varauksen- ja/tai nimenmuutoksesta veloitetaan 4.10. jälkeen muutoskulut  80 € + alv/muutos. Lipunkirjoituksen 
jälkeen nimenmuutoksesta peritään lisäksi kuljettavan lentoyhtiön sääntöjen mukaiset kulut.  

Huom.!  Muutokset ja peruutukset tulee tehdä ProAgria Etelä-Savon toimistoon ma-pe klo 8.00–16.00 p. 0400 
261 094 tai marjo.h.laitinen@proagria.fi. Lisäksi matkan alkuun tulee olla yli 48 tuntia. Matkan maksamatta 
jättäminen ei ole peruutus.  

MUUT EHDOT 

1.Matkanjärjestäjän oikeus peruuttaa matka vähäisen osanottajamäärän vuoksi Matkanjärjestäjällä on oikeus 
peruuttaa matka, jos matkalle ei ole ilmoittautunut tai jäänyt jäljelle tarvittavaa osanottajamäärä. Peruuttamisesta 
ilmoitetaan tällöin viimeistään 18.9.  ja mahdolliset maksut palautetaan matkustajan ilmoittamalle tilille.

2.Ohjelmanmuutokset 
Pidätämme oikeuden matkaohjelmaan tuleviin aikataulu-, ohjelma- ym. muutoksiin. (Esim. hotellin vaihtaminen
vastaavantasoiseen tai parempaan.)  Suomenkielisen oppaan sairastuessa äkillisesti kohteessa, pidätämme oikeuden
vaihtaa suomenkielinen oppaamme englanninkieliseen, jos toista suomenkielistä opasta ei ole saatavilla.  

http://www.fmtours.fi/
http://www.fmt.fi/
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3. Kuljetusyhtiön vastuu
Lentomatkat lennetään reitti- tai tilauslennoilla turistiluokassa matkaohjelman mukaisesti. Kuljetusyhtiö on vastuussa
matkustajista kuljetuksen aikana kuljetusehtojensa edellyttämällä tavalla. Lentoliikenteessä kannattaa varautua
myöhästymisiin.

4. Matkanjärjestäjän vastuu vahingoista
Matkanjärjestäjä ei ole vahingonkorvausvelvollinen liikeasioille aiheutuvista vahingoista, jos esim. matkalta paluu
viivästyy.

5. Matkustajan reklamaatiovelvollisuus
Virheestä, joka voidaan korjata jo matkan aikana, on ilmoitettava oppaalle tai muulle matkanjärjestäjän edustajalle
välittömästi, kun virhe on havaittu. Mikäli näin ei tapahdu, matkustaja ei ole myöhemmin oikeutettu vetoamaan
matkanjärjestäjän suorituksessa olleeseen virheeseen.

6. Passi- ja viisumimääräykset
Pohjoismaiden ulkopuolelle matkustettaessa Suomen kansalaiset tarvitsevat joko voimassa olevan ulkomaanpassin tai
EU:n alueelle matkustaessaan voimassa olevan virallisen EU-henkilökortin. Tämä koskee myös lapsia. Suosittelemme
matkustusasiakirjaksi passia. Muiden kuin Suomen kansalaisten on tarkistettava viisumikäytäntö itse kohdemaan
edustustosta jo matkaa tilattaessa. Myös Pohjoismaissa on henkilöllisyys pystyttävä luotettavasti todistamaan.
Matkanjärjestäjä ei vastaa matkustajalle aiheutuneista vahingoista, mikäli matka estyy tai keskeytyy puutteellisten
matkustusasiakirjojen tai viisumin/matkustusluvan epäämisen johdosta.

7. Matkustajatiedot
Matkustajat ovat tietosuojalain turvaamia, joten emme luovuta matkustajatietoja tai anna etukäteistietoja matkalle
osallistujista. Tietojen luovuttaminen ei jälkikäteenkään ole luvallista.

8. Mies- ja naispaikat
Yksinmatkustavan on varauduttava maksamaan yhden hengen huoneen lisämaksu, mikäli toista mies- tai naispaikkalaista
ei ilmoittaudu. Sama pätee, jos matkan varannut mies- tai naispaikkalainen peruuttaa matkansa.

9. Lisäpalvelut
Matkaan lisäpalveluna liitettävät tapahtumaliput  tai – ilmoittautumiset sekä asiakkaan pyynnöstä erikseen tilatut muut
lisäpalvelut on maksettava kokonaisuudessaan varausmaksun tai lisäpalvelutilauksen yhteydessä. Lisäpalvelutilaus on
heti sitova, ja peruutuskulut ovat peruutuksen syystä riippumatta 100 %. Matkanjärjestäjä ei vastaa tapahtuman
peruuntumisesta, tapahtumajärjestelyjen vaihtumisesta, ajankohdan tai paikan muuttumisesta tai virheistä
tapahtumaohjelmassa eikä edellä mainittujen epäkohtien asiakkaille aiheuttamista vahingoista tai kustannuksista.
Lisäpalveluista peritään palveluhinnaston mukaiset maksut.

10. Matkanjärjestäjästä riippumattomien kustannusmuutosten vaikutus matkan hintaan
Matkanjärjestäjällä on oikeus muuttaa matkan hintaa niissä tapauksissa, että matkaohjelmaan ja hintaan sisältyvissä
palveluissa tapahtuu matkanjärjestäjästä riippumattomia muutoksia. Tällaisia voivat olla esimerkiksi lentokustannusten
muutokset, kohdemaan palvelujen hintojen muutokset tai vastaavat. Tähän sisällytetään myös valuuttakurssimuutokset.

http://www.fmtours.fi/
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