FARMIMATKAT

Holstein klubin ammattimatka Saksaan 16.-20.10.2018
Matkan hinta klubilaisille:
Lähtijöitä 17-19 hlöä: hinta 1550€/hlö
Lähtijöitä 20-22 hlöä: hinta 1440€/hlö
Lähtijöitä 23-25 hlöä: hinta 1370€/hlö
Lähtijöitä yli 26 hlöä: hinta 1295€/hlö
Klubin ulkopuolisille matkahintaan lisätään klubin jäsenmaksu 60€/tila.
Minimilähtijämäärä matkalle on 17 hlöä.
Huom! Matkan hinta sisältää ruokailupaketin (3 illallista + 5 lounasta), jonka arvo on 225€/hlö.Tämä sisältää
yhden ruokajuoman per ateria.
Matkan hinta sisältää:
!
!
!
!
!
!
!
!
!

Finnairin suorat lennot Helsinki-Düsseldorf ja Frankfurt-Helsinki
Ohjelmassa mainitut bussikuljetukset, tiemaksut ja kuljettajan kustannukset
Majoitukset kahden hengen huoneissa vähintään keskitason hotelleissa aamiaisineen. 1 hengen
huoneesta lisämaksu 215€/hlö. Huom! Rajattu määrä 1 hengen huoneita saatavilla.
Suomalaisen AMK-agrologi matkanjohtajan palvelut (matkanjohto+tulkkaus tarvittaessa ENG-FIN)
Maatalousinfopaketin Saksan maataloudesta ja lypsykarjasektorista
Vierailuohjelman
Suojavarusteet tilakohteisiin
Ruokailupaketin (3 illallista + 5 lounasta), jonka arvo on 225€/hlö.Tämä sisältää yhden ruokajuoman per
ateria.
Verot ja viranomaismaksut

Maksut ja maksuehdot:
Lentohinnat perustuvat 23.4.2018 voimassa olleisiin hintatietoihin. Niiden muuttuessa pidätämme oikeuden
vastaaviin hinnanmuutoksiin.Varausmaksu on 450€ ja se erääntyy 25.5.2018.Varausmaksun jälkeen
ilmoittautuminen on sitova ja maksettua ennakkoa ei palauteta peruutustapauksessa. Loppumaksun eräpäivä on
30 pv ennen matkaa. Suosittelemme lähtijöille matkavakuutusta, joka kattaa mahdollisesta matkan
peruuntumisesta aiheutuvia kuluja esimerkiksi lähtijän sairastumistapauksessa. Matkavakuutus ei kuulu matkan
hintaan.
Ilmoittaudu matkalle 14.5 mennessä täyttämällä ilmoittautumislomake Farmimatkojen nettisivuilla:
https://www.farmimatkat.fi/ilmoittautuminen/.
Tutustuthan Matkatoimisto Farmimatkat Oy:n erikoisehtoihin: https://www.farmimatkat.fi/matkaehdot/
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Alustava matkaohjelma
Tiistai 16.10.2018

Farmimatkojen matkanjohtaja tapaa ryhmän Helsinki-Vantaan lentokentällä, 2.terminaalissa klo 5.50 aamulla.
Matkanjohtaja jakaa matkaohjelmat, lentoliput ja suojavarusteet ryhmälle. Finnairin suora lento Düsseldorfiin lähtee
klo 7.40 ja saapuu klo 9.05. Paikallinen bussi odottaa meitä lentokentällä. Ajamme Grunewald Olbing GbR:n tilalle
Raesfeldiin (73km/1h15min). Farmimatkojen matkanjohtaja antaa kattavan katsauksen Saksan maatalouteen ja
lypsykarjasektoriin bussimatkan aikana.Vierailutilalla on 115 lehmää ja keskituotos on 12.800 kg.
Huippumanagementti.Tila käy näyttelyissä.Vierailun jälkeen yhteinen lounas ja ajo Munsteriin (65km/1h15min).
Majoittuminen hotelliin.Vapaa-aikaa levätä hotellilla tai kierrellä kaupungilla ennen yhteistä illallista. Münsterissa on
noin 290 000 asukasta ja siellä on kauniisti säilynyt vanha kaupunki.
Majoitus: Münster

Keskiviikko 17.10.2018
Aamiainen hotellilla. Lähtö hotellilta klo 8.15 aamulla. Ajamme Verliin Helmut Toensfeuerbornin tilalle (75km/1,5h).
Tilalla on 620 lehmää, keskituotos 12.157 kg, super managementti, syväparret, biokaasulaitos ja lannan
separointisysteemi.Vierailun jälkeen matkaamme Steinfurtiin (143km/2h) Köster KG:n tilalle. Syömme lounasta
matkan varrella.Tilalla on 107 lehmää (myös sonninemiä) ja keskituotos on 11.328 kg.Vierailun jälkeen palaamme
samalle hotellille Munsteriin (35km/45min). Omatoiminen illallinen kaupungissa.
Majoitus: Münster

Torstai 18.10.2018
Aamiainen hotellilla ja uloskirjautuminen. Lähtö hotellilta klo 8.30 aamulla Ajo Drensteinfurtiin (18km/35min) Ludger
Wiewerin tilalle, jossa on 123 lehmää ja keskituotos 10.855 kg. Huippu-näyttelylehmiä.Vierailun jälkeen ajamme
Halveriin (100km/1,5h), jossa vierailu Thomas Wiethegen tilalla. Ennen vierailua yhteinen lounas matkan varrella.
Lehmiä Wiethegen tilalla on 123 kpl ja keskituotos 11.192 kg. Huippu-näyttelylehmiä.Vierailun jälkeen ajo Schloss
Auelin kartanolle (48km/1h). Majoittuminen ja yhteinen illallinen Auelin kartanossa.
Majoitus: Schloss Auel https://www.schlossauel.de
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Perjantai 19.10.2018
Aamiainen hotellilla ja uloskirjautuminen. Lähtö hotellilta klo 8 aamulla. Ajamme Lichtenborniin (142km/2h), jossa
vierailu Stephan Kockelmann & Sohn GbR:n tilalla. Lehmiä on uudessa syväparsi-pihatossa 348 kpl ja käytössä
karusellilypsy. Keskituotos 9595kg. Hyvä managementti. Syömme yhteisen lounaan tilavierailun jälkeen. Seuraavaksi
ajamme Friedrich Foesgesin tilalle Meisburgiin (52km/45min).Tilalla on 59 lehmää (myös sonninemiä), keskituotos
10.392 kg. Lehmien ruokinta perustuu vahvasti nurmirehuun. Navetassa syväparret.Tilavierailun jälkeen matkaamme
Trieriin tai johonkin muuhun lähistön pikkukaupunkiin Mosel-joen laaksossa (70km/1h). Majoittuminen ja yhteinen
illallinen.
Majoitus:Trier tai muualla Mosel-joen laaksossa

Lauantai 20.10.2018
Aamiainen hotellilla ja uloskirjautuminen. Aamupäivällä vapaa-aikaa. Iltapäivällä yhteinen lounas Mosel-joen
viinilaaksossa ja ajo kauniiden viinilaaksojen halki Frankfurtin lentokentälle (178km/2,5h). Lentokentällä meidän tulee
olla viimeistään klo 17.25. Finnairin suora lento lähtee Frankfurtista klo 19.25 ja saapuu Helsinkiin klo 22.50.
Farmimatkat pidättää oikeuden ohjelma-, majoitus- ja aikataulumuutoksiin.

Matkareitti:
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