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Maailman suurin ruoka-alan ja biotalouden 

 messutapahtuma 

 Saksassa – Berliinissä   
 

Tervetuloa Marttojen 
opinto- ja tutustumismatkalle tähän tapahtumaan 

ma 21.1. – pe 25.1.2019 
 

Berliini on jo itsessään merkittävä nähtävyys. Matkamme aikana saamme tutustua 

messujen monipuoliseen antiin – Suomi on tapahtuman pääyhteistyökumppani ja ko-

konainen halli varattu suomalaisille näytteilleasettajille.  

 

Matkaohjelma 

 

21.1. maanantai | Helsinki – Berliini. Kiertoajelu 

Illallinen 

Klo 11:30 – 12:25 Finnairin suora lento Berliiniin. Opas ja bussi ovat ryhmää vastassa. Paikal-

lisoppaan kanssa Berliinin kiertoajelu. Majoittuminen hotelliin. Hotellin läheisyydessä metrolinja 

messukeskukseen ja Berliinin keskeisimpiin keskuksiin ja nähtävyyksiin.  

Yhteinen illallinen. 

 

22.1. tiistai | Messupäivä.  

Aamiainen  

Koko päivä on varattu messutapahtumaan tutustumiseen. Hotellilta pääsee metrolla 

suoraan Messualueelle.   

 

23.1. keskiviikko | Messupäivä.  

Aamiainen  

Koko päivä on varattu messutapahtumaan tutustumiseen. Liikkuminen tapahtuu met-

rolla.   

 

24.1.torstai | Retki luomuosuuskunta -kylään tai muuhun mielenkiintoiseen ai-

hepiiriin liittyvään yritykseen / kohteeseen Berliinin lähistöllä (vierailukohteet 

vahvistuvat syksyn aikana) 

Aamiainen, lounas 
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Aamiaisen jälkeen lähdemme tutustumaan n. 50 minuutin ajo-

matkan päässä olevaan maaseutukylään. Kylän yrittäjät ovat 

muodostaneet Osuuskunnan ja heillä on mm. oma meijeri, juus-

tola ja panimo. Osuuskunta toimii luomu -periaatteella.  

Tuotanto myydään pääasiallisesti nettimyyntinä suoraan kulutta-

jille Berliiniin. Tutustumme Osuuskunnan toimintaan. Päivän ai-

kana nautitaan yhteinen lounas. 

 

 

 

Palaamme alkuillasta hotellille. Ilta on vapaa. 

 

25.1. perjantai | Vapaata aikaa. Kotimatka 

Aamiainen  

Aamiaisen jälkeen siirrymme tilausbussiimme, joka vie meidät lentoasemalle.   

Finnairin lento Helsinkiin kello 13:05 – 16:00. Antoisa matkamme on päättynyt, hyvää 

kotimatkaa. 

 

 

Lennot Finnairilla  

AY1433  21.1  HELSINKI – BERLIINI       11:30 12:25  

AY1434  25.1. BERLIINI – HELSINKI       13:05 16:00  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

Majoitus 

  
Berlin Berlin Hotel**** 

Lützowplatz 17, 10785 Berlin 

Hyvätasoinen hotelli sijaitsee keskeisellä paikalla vain 5 min. kävelymatkan päässä Kurfürs-

tendammin ostoskadulta. Moderneissa huoneissa on TV, jääkaappi, kahvi/teekeitin ja langa-

ton WiFi. Hotellissa on myös ravintola ja baari. Messualueelle pääsee kätevästi metrolla. 

www.hotel-berlin.de       

https://www.brodowin.de/en/home-en/
http://www.hotel-berlin.de/
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Matkakohde Berliini/Grüne Woche Messut 

Matkan ajankohta 21. – 25.1.2019 

Matkan kokonaishinta  kun ryhmän minimikoko on 20 henkilöä 

Lennot alkaen ja päättyen Helsingistä 1295€ /hlö   

(kotimaan liityntälentojen varaus lisämaksusta mahdollista) 

Huom! 

Kyseessä on opintomatka maailman suurimmalle maatalous-, matkailu-, ruoka- ja kala-

talous- sekä biotalousalan messuille sisältäen myös tutustumiskäyntejä alan paikallisiin 

yrityksiin.  

 

Muistathan, että metsänomistajilla sekä maatalous- ja muilla yrittäjillä on verovähen-

nysmahdollisuus opintomatkakuluista. Verottaja hyväksyy opintomatkakulun harkin-

tansa mukaan joko kokonaan, osittain tai ei lainkaan. 

 

 

Matkan hintaan sisältyy  

• Marttojen edustaja mukana matkalla matkanjohtajan roolissa 

• suorat edestakaiset lennot Helsinki– Berliini turistiluokassa lentoveroineen  

• majoitus jaetussa 2-hengen huoneessa aamiaisineen 

• matkaohjelman mukaisesti kuljetukset ja opastukset sekä vierailut retkipäivänä 

• ohjelman mukaiset ateriat (ruokajuomana 2 x olut/viiniannos illallisella  

• messuliput 2 päivälle 

• suomalaisen oppaan matkaohjelman mukaiset retki- ja päivystyspalvelut koh-

teessa 

• Berlin Welcome-Card 3vrk: sisältää kaupungin julkisen liikenteen käytön ja jolla 

saa alennuksia useista sisäänpääsyistä. 

 

Lisämaksusta 

• yhden hengen huone 120€hlö 

 

Ilmoittautumiset 30.8. 2018 mennessä  

  Paikkoja on rajoitetusti ja ne varataan ensin ilmoittautuneille.   
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Lisätietoja ja varaukset sähköpostilla: 

ilmoittautumiset@kontiki.fi  

 

tai puhelimella 09 466 300. Matkaa varatessa mainitsethan ryhmän ni-

men Martat.  

Maksuehto  

Ennakkomaksu 300 € / hlö viikon kuluessa varauksesta. 

Loppumaksu 6 viikkoa ennen matkan alkua.  

 

Hinnat perustuvat 18.4. 2018 voimassa oleviin valuutta- ja verotietoihin. Matkan toteu-

tuminen edellyttää ryhmän minimikokoa 20 henkilöä 

 

Pidätämme oikeudet mahdollisiin hinta-, aikataulu- ja ohjelmamuutoksiin. Pidätämme 

myös oikeuden Kon-Tiki Toursista riippumattomista syistä tehtävään hinnantarkastuk-

seen esim. polttoaine-, viranomais- tai lentoverokustannusten noustessa.  

 

Suosittelemme, että kaikilla osanottajilla on koko matkan keston voimassa oleva hen-

kilökohtainen matkavakuutus sisältäen peruutusturvan.  

 

Vastuullinen matkanjärjestäjä on kotimainen Oy Kon-Tiki Tours Ltd, joka kuuluu Kilpailu- ja ku-

luttajaviraston ylläpitämään matkanjärjestäjärekisteriin (1929/00/Mj Mv) noudattaen kaikkia 

matkailualan yleisiä valmismatkaehtoja. Matkojemme erityisluonteen, kuljetusmuotoa koskevien 

poikkeuksellisten määräysten (mm. reittilentojen varaus- ja myyntiehdot), poikkeuksellisten ma-

joitusehtojen sekä matkakohteen erityisolojen vuoksi sovellamme lisäksi erityisehtoja, joista 

asiakas saa tiedot matkan laskun liitteenä. Erityisehdot myös verkkosivuillamme www.kon-

tiki.fi/hyva-tietaa/kon-tiki-toursin-erityisehdot/ 

 

 

mailto:ilmoittautumiset@kontiki.fi
http://www.kontiki.fi/hyva-tietaa/kon-tiki-toursin-erityisehdot/
http://www.kontiki.fi/hyva-tietaa/kon-tiki-toursin-erityisehdot/

