Kutsu TECH & BIO -messuille Ranskaan
Hankkija järjestää kahden päivän mittaisen reissun Ranskan Valencessa
järjestettäville, menestyksekkäille luomumaatalousmessuille. Messut keskittyvät
nimenomaan luomuun ja vaihtoehtoisiin tuotantomenetelmiin. Messupaikkana on
Ranskan luomukeskittymä, joka jo yksinään on kokemus, maailman parhaimpien
luomuasiantuntijoiden tapaamisesta puhumattakaan.
Tarjolla on erityislaatuinen tilaisuus tutustua uusimpiin ja tehokkaimpiin kestävän
luomutuotannon ratkaisuihin maatiloilla. Kaksipäiväiset messut sisältävät:
• 100 demonstraatiota uusimmista innovaatioista
• 120 konferenssia ja työpajaa
• 260 näytteilleasettajaa
• 7 luomutilakäyntiä
• Edustajia yli 15 eri maasta
Tule mukaan edustamaan Suomen luomun kehitystä ja tehostamaan yhteistyötämme
niin kotimaassamme, kuin ulkomaisten ammattilaisten kanssa. Mukaan pääsee 20
ensimmäiseksi ilmoittautunutta, mutta muistathan tarpeen tullen ilmoittautua myös
varasijalle.
Matkaohjelma ja ilmoittautumisohjeet löytyvät seuraavilla sivuilla.
Sinut lämpimästi mukaan toivottaa ja matkasta lisätietoa antaa:

Essi Parviainen
Hankkija Oy, Luomutuotanto
essi.parviainen@agrimarket.fi
puh. 010 402 7910
gsm 050 383 4997
Puhelun hinta 010-numeroon
8,35 snt/puh + 12,09 snt/min (sis. alv.)

Matkapäivät 22.-24.9.2015 (tiistai-torstai)
Ryhmän koko

20

Lentoaikataulut sitoumuksetta
Pvm		lento		reitti			lähtö/tulo
22.9.2015 ke LH2467		
Helsinki-Munchen
06.30-08.05
		LH2248		Munchen-Lyon		11.10-12.30
24.9.2015 to
LH2251		Lyon-Munchen		16.45-18.05
		LH2466		Munchen-Helsinki
18.55-22.20
		
		

LH = LUFTHANSA
Kaikki annetut ajat ovat paikallisaikoja.

Majoitus
Hotel Atrium***
		
20 rue Jean Louis Barrault,
		Valence, Drome
		26000 France
		www.atrium-hotel.fr
Siisti turistiluokan hotelli aivan Valencen keskustassa, noin 5 min kävelymatka vanhaan kaupunkiin. Raikas ja moderni
sisustustyyli kaikissa hotellin 56 huoneessa. Huoneissa mukavuudet, radio, tv, tallelokerot, wifi-yhteys, ilmastointi.
Savuton hotelli. Hotellissa aamiaishuone ja hyvät kokoustilat.
Matkan hinta
915,- eur / henkilö, majoitus jaetussa 2-hengen huoneessa
Messujärjestäjä on sitoutunut korvaamaan matkan hinnasta n. 170 €/hlö tapahtuman jälkeen. Tämä korvaus maksetaan
Hankkijan toimesta matkaan osallistuneille korvauksen saavuttua. Korvauksen saaminen edellyttää kokoonpanon
toteutumista suunnitelman mukaisesti. Hankkija Oy ei vastaa mahdollisista messujärjestäjän muutoksista korvauksen
suhteen, mutta toimii matkaan osallistujien edustajana asiassa.
Hintaan sisältyy :
Lennot Hki-Lyon-Hki Lufthansan reittikoneella, koneenvaihto Munchenissä mennen tullen
- lentokenttäverot, matkustajamaksut, marginaalivero
- hotellimajoitus jaetussa 2-hengen huoneessa, 2 yötä
- aamiainen hotellissa päivittäin
- 22.9.2015 lentokenttäkuljetus Lyon - Valence
- 22.9.2015 illallinen Valencessa
- 23.9.2015 menopaluu bussikuljetus messuille
- sisäänpääsy messuille, Ruokailu messuilla
- Gala- illallinen messuilla
- 24.9.2015 bussikuljetus hotellista messuille
- sisäänpääsy messuille
- 24.9.2015 bussikuljetus messuilta Lyonin lentokentälle
Hintaan ei sisälly ruokajuomat.

Alustava matkaohjelma:
22.9.2015 tiistai
klo 06.30-08.05 Lufthansan lento LH2467 Helsinki-Munchen
klo 11.10-12.30 jatkolento LH2248 Munchen-Lyon
klo 12.30

Saapuminen Lyonin kentälle, josta bussikuljetus Valenceen.
Majoittuminen hotelliin.
Illallinen hotellin lähellä sijaitsevassa ravintolassa.

23.9.2015 keskiviikko
Aamiainen hotellissa.
Bussikuljetus hotellista messuille. Päivä Bio & Tech messuilla.
Maatilavierailut ja ruokailut. Illalla kuljetus messuilta takaisin hotellille.
24.9.2015 torstai
Aamiainen hotellissa.
Huom. Matkatavarat aamulla mukaan messuille, paluukuljetus messuilta suoraan lentokentälle.
		
Päivä Tech & Bio messuilla
Lounas
Bussikuljetus Lyonin lentokentälle.
klo 16.45-18.05
klo 18.55-22.20

Lufthansan lento LH2251 Lyon-Munchen
jatkolento LH2466 Munchen-Helsinki

Hintaperuste
Tarjouksemme perustuu tämän hetkiseen hintatasoon/valuuttakursseihin, joiden muuttuessa olennaisesti, pidätämme
itsellemme oikeuden vastaaviin muutoksiin (esim. lentoyhtiöiden polttoainemaksut ja verot).
Maksuehdot		
Varausvahvistuksen yhteydessä laskutamme ennakkomaksun 150- eur / henkilö. Loppulasku, josta ennakko on
vähennetty, erääntyy maksettavaksi 6 vkoa ennen matkan alkua.
Peruutusehdot
Matka on räätälöity ryhmämatka, johon sovellamme erityisehtoja. Mikäli matka peruutetaan:
-	myöhemmin kuin 3 kk, mutta viimeistään 31 vrk ennen lähtöä, peritään peruutuskuluina ennakkomaksujen osuus
(sekä lentoyhtiön että Matka-Vekan ennakkomaksut)
-	myöhemmin kuin 31 vrk, mutta viimeistään 14 vrk ennen lähtöä, peritään peruutuskuluina 50% matkan hinnasta
- myöhemmin kuin 14 vrk ennen lähtöä, peritään peruutuskuluina koko matkan hinta
-	peruutus lääkärintodistuksella: kulut peritään todellisten kulujen mukaan, kuitenkin kulu on vähintään
ennakkomaksun osuus

		
Ystävällisin terveisin
MATKA-VEKKA OY
Ryhmämyynti/Varaukset
Anneli Salonen
puh. 020 120 4086
anneli.salonen@matka-vekka.fi

