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Hevosalan opintomatka Ranskaan
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Matka suuntautuu Normandiaan. Matkalla vieraillaan hevosalan yrityksissä, lisäksi yksi
päivä vietetään Caenissa ratsastuksen MM-kilpailuissa ja kisojen expo-alueella.
Kohderyhmä
Matka on tarkoitettu kaikille hevosyrittäjyyden parissa toimiville ja hevosalan yritystoiminnasta
kiinnostuneille. Etusijalla ovat hankealueelta eli Hämeestä tulevat osallistujat. Hankealueen ulkopuolelta voi olla joitakin lähtijöitä. Paikkoja on rajoitetusti.
Matkan hinta
Matkan hinta on 785 €. Hintaan sisältyy:
- lennot Helsinki-Pariisi-Helsinki turistiluokassa
- matkustajamaksut ja lentokenttäverot
- majoitus keskitason hotellissa kahden hengen huoneissa
- hotelliaamiaisen kolmena aamuna
- kolme lounasta ja yksi illallinen (ruokailut eivät sisällä ruokajuomia!)
- linja-autokuljetukset Ranskassa
- yritysvierailut ja pääsymaksut ohjelman mukaan
- suomenkielinen opas Ranskassa
Majoittuminen yhden hengen huoneessa on mahdollista lisähintaan 170 €. Kunta- tai julkishallinnon osallistujien matkaa hanke ei voi tukea, heille matkan hinta on 1 455 €.
Matkalle lähtijältä edellytämme voimassa olevaa matkavakuutusta. Muistathan myös passin!
Alustava matkaohjelma
Muutokset ohjelmaan ovat mahdollisia. Yritysvierailukohteet tarkentuvat lähempänä matkaa.
TORSTAI 28.8.2014
Kokoonnumme Helsinki-Vantaan lentoasemalla kaksi tuntia ennen lennon lähtöä, eli klo 5.35.
Lähtöselvityksen ja turvatarkastuksen kautta siirrytään lennon lähtöportille. Finnairin lento Pariisiin (AY 871) lähtee klo 7.35. Perillä Pariisissa Charles-de-Gaullen lentokentällä ollaan klo 9.40.
Siellä on vastassa suomenkielinen Ranskassa asuva opas ja hänen johdollaan siirrytään bussille.
Päivän ohjelmassa on yritysvierailuja esim. ravikohde www.cheval-francais.eu/fr. Syömme myös
lounasta. Tämän jälkeen matka jatkuu Rouenin kaupunkiin, jossa majoitumme. Iltaohjelma on
vapaa.

PERJANTAI 29.8.2014
Aamiaisen jälkeen luovutamme huoneet ja lähdemme Caenin kaupunkiin ratsastuksen MMkilpailuihin http://www.normandy2014.com/ (matkaa 130 km). Aamupäivällä on aikaa tutustua
MM-kilpailujen Games Villageen http://www.normandy2014.com/entertainement/gamesvillage, jossa on iso expo-alue ja lajiesittelyjä. Iltapäivällä klo 13.35 alkaa kouluratsastusluokka
Dressage Grand Prix Freestyle. Lounasta voi syödä omaan tahtiin päivän aikana. Kilpailujen jälkeen matka jatkuu Alençon kaupunkiin. Perillä majoitumme ja nautimme yhteisestä iltaruokailusta.
LAUANTAI 30.8.2014
Aamiaisen jälkeen luovutamme huoneet ja pakkaamme matkatavarat bussiin. Aamupäivällä
käymme yhdessä vierailukohteessa ja syömme lounasta. Iltapäivällä teemme toisen yritysvierailun esim. ratsukasvattaja www.brullemail.com. Illaksi ajamme Pariisiin, jossa majoitumme. Iltaohjelma on vapaa.
SUNNUNTAI 31.8.2014
Aamiaisen jälkeen lähdemme kiertoajelulle, jonka aikana näemme Pariisin tärkeimmät maamerkit ja saamme runsaasti tietoa kaupungin historiasta. Päivän aikana syömme lounaan ja
teemme yritysvierailun, esim. Chantillyn linnan suuret tallit, hevoskoulutuskeskus ja hevosmuseo www.chateaudechantilly.com. Tämän jälkeen siirrymme Pariisin lentokentälle. Finnairin lento Helsinkiin (AY 874) lähtee klo 19.00. Perillä Helsinki-Vantaan lentoasemalla ollaan klo 22.55.
Ilmoittautumiset
Sitovat ilmoittautumiset su 27.4.2014 mennessä tästä linkistä. Tämän jälkeen varausta ei voi kuluitta peruuttaa. Ilmoittautumisen yhteydessä mainitse koko nimesi (sama kuin passissa), osoitetietosi, puhelinnumerosi, sähköpostiosoitteesi, syntymäaikasi, mahdolliset erityisruokavaliot
sekä huonekaveritoive 2 hh. Ilmoita myös, mikäli tarvitset 1 hh lisämaksusta.
Laskutus ja peruutusehdot
Ennakkomaksu 385 € laskutetaan heti ilmoittautumisajan päätyttyä. Loppusumma laskutetaan
kesäkuussa. Tämän jälkeen nimenmuutoksesta veloitetaan 80 €. Maksuja ei palauteta mahdollisen peruutuksen sattuessa, suosittelemme peruutusturvan sisältävän matkavakuutuksen ottamista.
Tietoa käytännön järjestelyistä
Matkan toteutuminen edellyttää 15 osallistujaa. Muutokset ohjelmaan pidätetään. Vastuullinen
matkanjärjestäjä on Forssan Matkatoimisto. Lisätietoja matkasta antaa MYY-hankkeen projektipäällikkö Tiina Mäkelä p. +358 400 353 419 tai tiina.makela(a)proagria.fi.
Matka on osa Maaseutuyrittäjyys ja yritysyhteistyö Hämeessä (MYY) –hankkeen toimintaa.
Hankkeen hallinnoija on ProAgria Etelä-Suomi, muut toteuttajat ovat Forssan Seudun Kehittämiskeskus ja Kehittämiskeskus Oy Häme. Hanketta rahoittaa Hämeen ELY-keskus MannerSuomen Maaseudun Kehittämisohjelmasta. Lisätietoja hankkeesta: www.proagria.fi/myy

