Maailman suurin ruoka-alan, matkailun ja biotalouden
messutapahtuma Saksassa – Berliinissä
Tervetuloa MTK Keski-Suomen, Etelä-Savon, Pohjois-Savon ja
Pohjois-Karjalan liittojen yhteiselle opintomatkalle
ti 22.1. – pe 25.1.2019
Berliini on jo itsessään merkittävä nähtävyys. Matkamme aikana saamme tutustua
messujen monipuoliseen antiin – Suomi on tapahtuman pääyhteistyökumppani ja siellä
on yksi iso halli varattu suomalaisille näytteilleasettajille. Tutustumme myös toimivaan
luomu -maaseutuosuuskuntaan. Osuuskunta myy tuotteensa suoramyyntinä Berliinin
talouksille ”kotiin toimitus” -periaatteella. Vierailukohde voi olla myös aihepiiriin soveltuva maatalousyritys.
Alustava matkaohjelma
22.1. tiistai| Matkapäivä Helsinki – Berliini. Tutustuminen messuihin
Lounas, illallinen
Suora lento Berliiniin kello Helsingistä klo 07.45 – 08.40.
Opas ja bussi ovat ryhmää vastassa, lentoasemalta suuntaamme suoraan messualueelle. Vapaata aikaa tutustua messuihin aina sulkemisaikaan saakka. Päivän aikana yhteinen lounas. Sovittuun aikaan kokoontuminen ja siirtyminen metroon ja edelleen hotellille. Matkatavarat on toimitettu hotellille säilöön. Majoittumisen jälkeen aikaa siistiytyä ja yhteinen illallinen paikallisravintolassa.
23.1. keskiviikko| Messupäivä
Aamiainen
Koko päivä on varattu messutapahtumaan tutustumiseen. Hotellilta pääsee metrolla
suoraan messualueelle ja takaisin.
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24.1.torstai | Kokopäiväretki luomuosuuskunta -kylään (tai muu maatila/yritysvierailukohde)
Aamiainen, lounas
Aamiaisen jälkeen lähdemme tutustumaan maaseutukylään. Kylän yrittäjät ovat muodostaneet Osuuskunnan ja heillä on mm.
oma meijeri, juustola ja panimo. Osuuskunta toimii luomu -periaatteella.
Tuotanto myydään pääasiallisesti nettimyyntinä suoraan kuluttajille Berliiniin. Tutustumme Osuuskunnan toimintaan.
Päivän aikana nautimme yhteisen lounaan
Retken kesto on noin 5 tuntia.
Palaamme iltapäivällä hotellille. Ilta vapaata aikaa.
25.1. perjantai | Kotimatka
Aamiainen
Aamiaisen jälkeen päivä vapaata aikaa. Illansuussa kuljetus lentoasemalle.
Finnairin lento Helsinkiin kello 19.20 – 22.15. Antoisa matkamme on päättynyt, hyvää
kotimatkaa.
Lennot Finnairilla
Lennot Finnairilla
Menomatka:
AY1431 22.1. HELSINKI – BERLIINI

07.45. – 08.40

Paluumatka
AY1436 25.1. BERLIINI - HELSINKI

19.20 - 22.15

Majoitus
Berlin Berlin Hotel**** (tai vastaavan tasoinen hotelli)
Lützowplatz 17, 10785 Berlin
Hyvätasoinen hotelli sijaitsee keskeisellä paikalla vain 5 min. kävelymatkan päässä Kurfürstendammin ostoskadulta. Moderneissa huoneissa on TV, jääkaappi, kahvi/teekeitin ja langaton WiFi.
Hotellissa on myös ravintola ja baari. Messualueelle pääsee kätevästi metrolla.
www.hotel-berlin.de
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Matkakohde

Berliini / Grüne Woche Messut

Matkan ajankohta

22. – 25.1.2019

Matkan hinta

Kun ryhmän minimikoko on 25 henkilöä
Hinta Helsingistä ilman liittymälentoja
1150€ alv 0 (alv 68,96€/hlö) Yhteensä hinta 1219€/hlö

Huom!
Kyseessä on opintomatka maailman suurimmalle maatalous-, matkailu-, ruoka- ja kalataloussekä biotalousalan messuille sisältäen myös tutustumiskäyntejä alan paikallisiin yrityksiin.

Muistathan, että metsänomistajilla sekä maatalous- ja muilla yrittäjillä on verovähennysmahdollisuus opintomatkakuluista. Verottaja hyväksyy opintomatkakulun harkintansa mukaan joko kokonaan, osittain tai ei lainkaan.

Matkan hintaan sisältyy
• suorat edestakaiset lennot Helsinki–Berliini turistiluokassa lentoveroineen
• majoitus jaetussa 2-hengen huoneessa aamiaisineen
• matkaohjelman mukaisesti kuljetukset, ateriat (ruokajuomana olut/viini illallisella) ja vierailut
• Suomalaisen oppaan matkaohjelman mukaiset retki- ja päivystyspalvelut kohteessa
• Berlin Welcome-Card 2 vrk: sisältää kaupungin julkisen liikenteen käytön ja jolla
saa alennuksia useista sisäänpääsyistä.
Lisämaksusta
• yhden hengen huone 120€hlö
• Liityntälentojen lisämaksu Kuopiosta ja Joensuusta arviohinta n. 170 -250€/hlö.
Hinta vahvistuu varausvaiheessa.

Sitovat varaukset 17.8.2018 mennessä
Verkkokauppaamme www.kontiki.fi. Tällöin matkustajat voivat
maksaa matkan luottokortilla tai
s-postitse ilmoittautumiset@kontiki.fi tai
puh. 09 466 300 ilman palvelumaksua.

Maksuehto

Ennakkomaksu 300 € / hlö, varauksen yhteydessä. Loppumaksu 6 viikkoa ennen matkan alkua.

Hinnat perustuvat 11.5. 2018 voimassa oleviin valuutta- ja verotietoihin. Matkan toteutuminen edellyttää ryhmän minimikokoa 25 henkilöä
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Pidätämme oikeudet mahdollisiin hinta-, aikataulu- ja ohjelmamuutoksiin. Pidätämme
myös oikeuden Kon-Tiki Toursista riippumattomista syistä tehtävään hinnantarkastukseen esim. polttoaine-, viranomais- tai lentoverokustannusten noustessa.
Suosittelemme, että kaikilla osanottajilla on koko matkan keston voimassa oleva henkilökohtainen matkavakuutus sisältäen peruutusturvan.
Vastuullinen matkanjärjestäjä on kotimainen Oy Kon-Tiki Tours Ltd, joka kuuluu Kilpailu- ja kuluttajaviraston ylläpitämään matkanjärjestäjärekisteriin (1929/00/Mj Mv) noudattaen kaikkia
matkailualan yleisiä valmismatkaehtoja. Matkojemme erityisluonteen, kuljetusmuotoa koskevien
poikkeuksellisten määräysten (mm. reittilentojen varaus- ja myyntiehdot), poikkeuksellisten majoitusehtojen sekä matkakohteen erityisolojen vuoksi sovellamme lisäksi erityisehtoja, joista
asiakas saa tiedot matkan laskun liitteenä. Erityisehdot myös verkkosivuillamme www.kontiki.fi/hyva-tietaa/kon-tiki-toursin-erityisehdot/
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