Maaseutuyrittäjyys ja yritysyhteistyö
Hämeessä -hankkeen

kuva: www.selvacapuzza.it

Matkailu- ja hyvinvointiyrittäjien
opintomatka Pohjois-Italiaan
15.–18.9.2014

Matkalla tutustutaan maaseudun matkailu- ja hyvinvointiyritysten liiketoimintaan ja
verkostoitumistapoihin sekä lähiruokaan liittyviin matkailutuotteisiin ja palveluihin.
Kohderyhmä
Matka on tarkoitettu kaikille matkailu- ja hyvinvointiyrittäjyyden parissa toimiville sekä matkailu- ja hyvinvointialan yritystoiminnasta kiinnostuneille. Etusijalla ovat hankealueelta eli
Hämeestä tulevat, pienet alle 10 henkilöä työllistävät matkailu- ja hyvinvointialan yritykset.
Hankealueen ulkopuolelta voi olla joitakin lähtijöitä. Paikkoja on rajoitetusti.
Matkan hinta
Matkan hinta on enintään 710 € / hlö. Hintaan sisältyy:
- lennot Helsinki-Milano-Helsinki turistiluokassa
- matkustajamaksut ja lentokenttäverot
- majoitus keskitason hotellissa kahden hengen huoneissa
- hotelliaamiaisen kolmena aamuna
- kolme lounasta ja kolme illallista (ruokailut eivät sisällä ruokajuomia!)
- linja-autokuljetukset Italiassa
- yritysvierailut ja pääsymaksut ohjelman mukaan
- suomenkielinen opas Italiassa
Majoittuminen yhden hengen huoneessa on mahdollista lisähintaan 170 €. Kunta- tai julkishallinnon osallistujien matkaa hanke ei voi tukea, heille matkan hinta on 1 155 €.
Matkalle lähtijältä edellytämme voimassa olevaa matkavakuutusta. Muistathan myös passin!
Alustava matkaohjelma (muutokset ohjelmaan ovat mahdollisia)
MAANANTAI 15.9.2014
Kokoonnumme Helsinki-Vantaan lentoasemalla kaksi tuntia ennen lennon lähtöä, eli klo 6.00. Finnairin lento Milanoon (AY 793) klo 8.00 ja perillä Milanossa Malpensan lentokentällä klo 10.05. Omalla
bussilla siirrymme tunnetulle kuohuviinialueella Franciacortassa ja vierailemme yhdessä sen parhaimmista viinitiloista Ricci Curbastrossa www.riccicurbastro.it . Nautimme kevyen lounaan ja tutustumme tilan toimintaan. Riva del Gardassa majoittuminen Park Hotel Astoriaan, jonka ravintolassa illallinen www.astoriaparkhotel.it .

TIISTAI 16.9.2014
Aamiaisen jälkeen tutustumme hotellin toimintaan. Park Hotel Astoriassa on toimivat kongressitilat ja
hotelli tarjoaa laadukkaita kylpyläpalveluja, hoitoja ja hierontaa. Linja-autolla siirrymme Pedrottin
perheen viinitilalle, jossa tutustuminen yritykseen ja maistiaiset www.ginopedrotti.it. Arcon Linfanossa tutustuminen moderniin Garda Thermae –kylpylä www.gardathermae.it. Paluu Riva del Gardaan,
jossa nautimme illallisen suositussa ravintolassa Leon D´Orossa www.leondororiva.it

KESKIVIIKKO 17.9.2014
Aamiaisen jälkeen pakkaamme matkatavarat ja lähdemme maatilamatkailutila Dalla Bertillaan
www.dallabertilla.it. Nautimme tilalla lounaan, jonka jälkeen suuntaamme idylliseen Sirmionen kaupunkiin. Majoittaudumme Mavino –hotelliimme www.hotelmavino.com . Lähdemme kävellen tutustumaan Sirmionen kuumiin lähteisiin sekä Terme Di Sirmioneen kylpylään www.termedisirmione.com.
Illalla lähdemme Selva Capuzzan tilalle www.selvacapuzza.it, jossa nautimme päätösillallisen. Tilalla
on viinintuotantoa, maatilamatkailua sekä muutama viehättävä huoneisto ja uima-allas.

TORSTAI 18.9.2014
Aamiaisen jälkeen pakkaamme matkalaukut bussiin ja ajamme Gardajärven toista rantaa Sitruuna Rivieraa pitkin kohti Salón kaupunkia. Täällä hieman keskustan ulkopuolella kauniiden maisemien keskellä sijaitsee suomalaisjohteinen viehättävä pikku hotelli. Hotellin johtajatar esittelee ja kertoo meille
hotellinsa toiminnasta. Nautimme lounaan hotellin ravintolassa. Lounaan jälkeen suuntaamme bussin
kohti Milanoa ja Malpensan lentokenttää, mistä Finnairin iltalento (AY 796) lähtee kohti Helsinkiä klo
19.00. Saapuminen Helsinkiin klo 22.55.

Ilmoittautumiset
Lisätietoja ja sitovat ilmoittautumiset: Forssan Seudun Kehittämiskeskukseen Mari Noromiehelle mari.noromies@fskk.fi. Viimeinen ilmoittautumispäivä on keskiviikkona 25.6.2014.
Tämän jälkeen varausta ei voi kuluitta peruuttaa. Ilmoittautumisen yhteydessä mainitse koko nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, syntymäaika, mahdolliset erityisruokavaliot sekä huonekaveritoiveesi kahden hengen huoneessa. Ilmoita myös, mikäli haluat yhden
hengen huoneen 170 € lisämaksusta.
Laskutus ja peruutusehdot
Ennakkomaksu 355 € laskutetaan heti ilmoittautumisajan päätyttyä. Loppusumma laskutetaan heinäkuussa. Maksuja ei palauteta mahdollisen peruutuksen sattuessa, suosittelemme
peruutusturvan sisältävän matkavakuutuksen ottamista.
Tietoa käytännön järjestelyistä
Matkan toteutuminen edellyttää 10 yrittäjän osallistumista ja enintään 20 yrittäjää. Vastuullinen matkanjärjestäjä on Forssan Matkatoimisto. 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 Manner-Suomen Maaseudun Kehittämisohjelmasta. Lisätietoja hankkeesta: www.proagria.fi/myy.

