
�                                                                                                                                                                                         1
Matkatoimisto Farmimatkat Oy  Johanna Vesa 040-5719235, johanna@farmimatkat.fi  www.farmimatkat.fi 
Torikatu 5 A 4     Anna Okkonen 044-2929759, anna@farmimatkat.fi   y-tunnus: 2313198-6 
11100 Riihimäki    

FARMIMATKATAlustava matkaohjelma

Keskiviikko 28.6.2017
Tapaaminen Helsinki-Vantaan lentokentällä, 2.terminaalin päälähtöaulassa viimeistään klo 5.30 aamulla. Farmimatkojen 
matkanjohtaja Anna Okkonen on ryhmää Farmimatkat-kyltin kanssa vastassa. Matkanjohtaja jakaa ryhmälle lentoliput 
(matkatoimisto tekee lähtöselvityksen ryhmälle etukäteen) ja matkaohjelmat. Norwegianin suora lento D8260 
Kööpenhaminaan lähtee klo 7.00. Lento saapuu Kööpenhaminaan klo 7.40. Paikallinen bussi on ryhmää vastassa 
lentokentällä. Ajamme Faxeen (88km/1,5h) Itämeren rannalle, jossa vierailemme 200 uuhen tilalla.  Tila on luomussa ja 
lampaat tekevät maisemanhoitotöitä laiduntamalla. Tilalta myydään luomukaritsaa ja ajoittain myös nahkoja. Lampaiden 
omistaja kasvattaa myös bordercollieita. Lammastuotantoon tutustumisen lisäksi perehdymme lammaskoirien 
hydyntämiseen lampaiden siirroissa. Vierailun jälkeen syömme yhteisen lounaan ja ajamme majoittumaan läheiseen 
maaseutumajoitukseen (8km/15min). Majapaikassa maaseudun rauhassa on mukavasti aikaa levähtää hetkinen 
myöhemmin iltapäivällä kuulemme tanskalaisen lammasneuvojan luennon lammastuotannon kannattavuudesta ja 
tuotantostrategioista Tanskassa. Yhteinen tervetuliaisillallinen majapaikassa.

Majoittuminen: Slangerupgård Hotel og Kursuscenter, Elmuevej 32, 4654 Faxe Ladeplads,  http://slangerupgaard.dk 

Torstai 29.6.2017
Aamiainen ja uloskirjautuminen. Ajamme ensin Slagelseen (70km/1h15min). Vierailemme tilalla, jonka tuotantostrategiana 
on mahdollisimman alhaiset kustannukset ja siihen tähdätään tehokkaalla laiduntamisella. Vierailun jälkeen syömme 
lounasta ja jatkamme Fyn saarelle (55km/1h). Tutustumme 500 uuhen tilaan (suurin osa uuhista risteytyksiä), joka on 
kehitellyt monipuolisen tuotevalikoiman lampaanvillan ympärille (http://hjelholt.dk/forsiden/). Tutustumme sekä 
lammaspuoleen että villan jalostamiseen. Mahdollisuus myös ostaa tuotteita tilan myymälästä. Vierailun jälkeen palaamme 
takaisin Själlandin saarelle ja matkamme suuntautuu Kragerup Godsin kartanolle (67km/1h15min) majoittumaan. Ennen 
yhteistä illallista mahdollisuus nauttia kartanon kauniista miljööstä. 

Majoittuminen: Kragerup Gods, Kragerupgårdsvej 33, 4291 Ruds-Vedby http://kragerup.dk 

Perjantai 30.6.2017
Aamiainen hotellilla ja uloskirjautuminen. Ajamme ensin Svanholmin kartanolle (65km/1h10min) http://svanholm.dk/
index.php?id=50 , jossa tutustumme kartanon lammastuotantoon (200 luomu-uuhta). Lääkkeille vastustuskykyisten loisten 
yleistyminen on tilan mielestä vakava lammasalan huoli ja asiaan kiinnitetään tilalla erityistä huomiota. Vierailun jälkeen 
syömme yhteisen lounaan kartanolla. Iltapäivällä vielä toinen lammasaiheinen vierailu (tarkentuu myöhemmin) ennen 
lentokentälle siirtymistä. Ryhmän tulee olla Kööpenhaminan Kastrupin lentokentällä klo 18.40. Norwegianin suora (D8269) 
lento lähtee klo 20.40 ja saapuu Helsinki-Vantaalle klo 23.15. 

Farmimakat pidättää oikeudet muutoksiin majoituksissa, aikataulussa ja vieraulohteissa. 
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