Inbjudan till studieresa till Finland, 28-30 oktober 2019
Följ med Växa Sverige på studieresa till Finland och Hollola.
Det gemensamma programmet börjar i Helsingfors och det blir tre dagar
fyllda med studiebesök, gemenskap och lite nöje.
Anmälan sker till Annette eller Maria på Växa (se längre ned för kontaktuppgifter)
Vi behöver din anmälan så snart som möjligt men senast den 10 augusti. Så fort vi kommit upp i
20 personer är resan bekräftad och vi kan börja boka flygbiljetter. Var därför noggrann med att
meddela ditt namn enligt ditt pass och varifrån du vill flyga vid anmälan.

Planerat program i Finland, 28-30 oktober 2019
(F=frukost, L=lunch, M=middag)
Dag 1, måndag 28 oktober 2019
06.45-09.25
08.40-10.40
08.50-11.10

Helsingfors- Forssa-Lahti

(-/L/M)

Köpenhamn – Helsingfors
Stockholm – Helsingfors (SAS, med möjliga anslutningar från flertalet SAS inrikes
flygplatser)
Göteborg – Helsingfors (Finnair)

11.10 Ankomst till Helsingfors Vantaa Flygplats med flight AY862. Svensktalande guide
möter upp. Transfer 1½ timma till Mustiala som är den första lantbruksskolan i Finland.
Skolan grundades 1840 och har idag en grundläggande lantbruksutbildning baserad på
1200 hektar mark för bete, vall och spannmål. Huvudinriktningen är den högteknologiska
mjölkproduktionen med ca 130 mjölkkor. Studiebesök samt besök på lantbruksmuseet
och skolans eget bryggeri.
Lunch serveras under besöket
Möte med f.d. jordbruksministern (ej bekräftat).
Avresa och färd mot Lahti. (2 timmar)
Incheckning på t.ex. Scandic Lahti City, Kauppakatu 10, Lahti.
https://www.scandichotels.se/hotell/finland/lahtis
Middag serveras på hotellet.
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Dag 2, tisdag 29 oktober 2019

Lahti-Hollola-Lahti

(F/L/M)

Frukost serveras på hotellet.
08.30 Transfer från hotellet till Hollola. Presentation av Viking Genetics tjurstation i Hollola
inkl. besök i ladugården.
12.00 Lunch på Hollolan Matkakeida Oy.
Vi besöker två gårdar som båda lägger in mycket embryon:
Anna-Mari och Tuomo Torttila som har 238 kor, mest VR.
Antti och Johanna Heinonen med 66 kor, mest Holstein men också röda.
Återresa till Lahti. Tid för bastu eller besök i Lahtis på egen hand.
Middag serveras på en restaurang i centrum.
Dag 3, onsdag 30 oktober 2019

Lahti-Helsingfors Vantaa

(F/L/-)

Frukost serveras på hotellet. Utcheckning.
Guidat besök på Skidmuseet i Lahti Sports Centre. Museet ger en exposé över
Finlands och Nordens skidhistoria och för den äventyrslystne finns också en interaktiv
utställning.

14.00
16.00
16.55
17.45

Transfer mot Helsingfors.
Lunch serveras på Restaurant Zetor och sedan vidare resa till Helsinki-Vantaa Airport.
Incheckning på flygplatsen.
Avresa med flight AY865 till Göteborg.
Avresa till Stockholm (för vidare flyg med önskade anslutningar)
Avresa till Köpenhamn.

Prel. kostnad för ovanstående program per person i delat dubbelrum SEK 6 795*
Kostnad tillkommer för flyg/färja till och från Helsingfors
*Priset gäller vid minst 20 betalande
Paketresemoms tillkommer 2,67 %
Du bokar transport själv eller via N&N resor mot dagspris + SEK 300 i bokningsavgift.
(riktpris ekonomiflyg, endast handbagage, ca SEK 1050, per 19 juni)
Följande ingår i priset:
Buss, chaufför under resan i Finland
Svenskspråkig reseledare under hela resan
2 övernattningar på nämnt eller likvärdigt hotell inkl. frukostbuffé.
3 luncher samt 2 middagar
Studiebesök och entréer enligt programmet, med reservation för ändringar
Organisationskostnader
Resefolder med information om resmålet och praktisk reseinformation
Följande ingår inte i priset:
Flyg eller färja till Finland, Dryck till måltider, Dricks till busschaufför och guide,
Reseförsäkringar, Avbeställningsskydd, Personliga utgifter

Bokningsvillkor
Anmälan görs till Annette Jonsson, tel: 070-6025015, annette.jonsson@vxa.se eller
Maria Eriksson, tel: 070-2308620, maria.eriksson@vxa.se så snart som möjligt, dock senast den
30 augusti. Ange namn enligt passet, adress, e-post, avreseort samt eventuella matavvikelser. Vi
meddelar så snart resan nått 20 deltagare och kommer då att skicka en bekräftelse med faktura på
en anmälningsavgift på SEK 1 500/person. Slutbetalning mot faktura senast 20 september.
Flygbiljetten är ej återbetalningsbar – mot extra kostnad kan avbokningslättnader bokas.
Från den 11 augusti – 20 september debiteras 50% av programkostnaden
Från 21 september debiteras hela reskostnaden vid avbokning
Flygbiljetter:
Billigast är biljett där endast resa med handbagage ingår. Väskans max mått 56*45*25 är cm och
man får även ta med en mindre väska (handväska eller dataväska). Namnändring ej tillåten.
För incheckat bagage och andra tilläggstjänster tillkommer kostnad.
Vi reserverar oss för ändringar i programmet.
Priset är beräknat med dagens valutakurs och kan ändras till och med 20 dagar före avresa.
Boka avbeställningsskydd och reseförsäkring
Det är viktigt att avbeställningsskydd bokas och betalas i samband med anmälningsavgiften. Tänk
på att den privata reseförsäkringen sällan gäller om resan betalats via företaget, då krävs en
speciell affärsreseförsäkring. Vi har samarbetsavtal med ERV som är branschledande på
reseförsäkringar. Passande försäkring beställs enkelt genom vår hemsida http://www.nnresor.se
Såväl försäkring för privatresa som affärsresa kan tecknas genom N&N resor. Kostnad för
avbeställningsskydd är 6% av resans totala pris.
Om enskild resenär har tecknat reseförsäkring kan återbetalning av avbokad resa ske genom
försäkringsbolaget enligt försäkringens gällande regler.
Resegarantier N&N resor har fullständiga resegarantier enligt Resegarantilagen genom vårt
bolagsnamn Discover Sweden Tours. Observera att vår resegaranti endast gäller för de tjänster
som är bokade genom oss.

De kombinerade resetjänster du erbjuds utgör en paketresa i den mening som avses i
direktiv (EU) 2015/2302. Därför omfattas du av alla EU rättigheter som gäller för paketresor.
Discover Sweden Tours AB kommer att ansvara fullt ut för att paketresan som helhet fullgörs
korrekt. Dessutom har Discover Sweden Tours AB enligt lag, ett skydd för att återbetala dina
betalningar och, när transport ingår i paketresan, säkerställa din hemtransport om det hamnar på
obestånd. Mer information om centrala rättigheter enligt direktiv (EU) 2015/2302 hittar du här!
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