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VAHVISTUS

04.04.2013

OPINTOMATKA ITALIAAN Ti – Ma 05. – 11.11.2013 (7 pv)
Matkaohjelma:
Ti 05.11.

Saapuminen Kuopion lentoasemalle klo 04.30. Lento Kuopio – Helsinki klo 06 -07.00 (AY2 520,
Flybe), jatkolento Helsinki – Milano klo 08.05 – 10.10 (AY793). Lentoasemalla on vastassa suomea
puhuva opas (tulkki), joka ohjaa odottavaan linja-autoon. Malpensan lentoasemalta matkataan Pojoen laakson eteläpuolelle Pavulloon saakka. Matkan varrella nautitaan lounas.
Klo 14.30 vieraillaan Pavullon lähellä Az. Agr. Mrs Sergenti Carla (Enrico) maitokarjatilalla. Tilalla on
140 lehmää sekä lisäksi siellä viljellään ohraa sekä vehnää.
Iltapäivällä saapuminen Pavulloon. Kaupunki on kuuluisa suklaastaan sekä kekseistään. Vierailu
konditoriossa, jossa tehdään suklaata/keksejä käsityönä. Ostosmahdollisuus.
Majoittuminen hotelliin Pavullon keskustassa.
Ryhmään liittyy hotellilla matkan ammattikohteet ja – ohjelman koordinoinut henkilö. Hän puhuu
sujuvaa englantia ja hän kokenut ryhmien opintomatkojen järjestäjä. Hänellä on paljon kontakteja
ympäri Italiaa ja hän tule olemaan ryhmän mukana keskiviikon ja torstain retkillä sekä lauantaina
puoli päivää.
Tervetuloillallinen hotellin viihtyisässä ravintolassa viineineen.

Ke 06.11.

Aamiainen hotellissa.
Klo 08.00 lähtö hotellista bussilla kohti päivän vierailukohteita. Aamupäivän aikana vieraillaan
Pavullon lähellä meijerillä, joka tuottaa Parmigiano Reggianoa (=parmesaania). Meijerin johtaja Mr.
Belloi Angelo esittelee meijerin toimintaa, juustomaistajaiset.
Juustomaistajaisista suunnataan n. 160km päässä sijaitsevaan eri yritysten, yliopiston sekä EUprojektien yhteistoiminta-alueelle, joka on hyvä esimerkki taloudellisesta kehityksestä
harvaanasutulla vuoristoalueella. Kyseessä on Borgo Val di Taro nimisellä paikkakunnalla Consorzio
Comunalie Parmense- konsorttiossa, sijaitseva kohde (www.comunalie.com)
Ryhmän mukana päivän aikana on oppaan puoliso, joka kertoo ajomatkojen aikana Italian
metsätaloudesta. Hän on ollut mukana mm. useissa EU-projekteissa ja hän oli suositellut tätä ko.
vierailukohdetta. Ennen varsinaista kohdetta nautitaan matkan aikana lounas. Metsäkohde-alue
tunnetaan nykyaikaisista metsäntyöstö-menetelmistä ja metsän tuotteiden hyötykäytöstä (puu ja
sienet). Erityisalana on tatti (neljä eri tattityyppiä), joka on saanut Euroopan unionin
laatuluokkamerkinnän IGP (= indicazione geografica protetta). Alueella on lisäksi vaihtoehtoenergia
käyttösuunnitelmia (bioenergia, maalämpö sekä aurinkoenergia).

To 07.11.

Aamiainen hotellissa. Klo 09.00 lähtö hotellista Zoccaan, jossa vieraillaan sikatilalla Az. Agr.
Calumaco (www.calumaco.it), joka on merkittävä ja moderni orgaaninen sikatila (siat ulkosalla),
tilalla oma teurastamo yms. Tilalla on koko lihan tuotantokaari (porsitus, kasvatus, jalostus ja
myynti). Tilan pitäjä Mr. Ferri Emanuele voitti vuonna 2011 palkinnon (Oscar Green 2011), joka
koskee nuorien viljelijöiden innovatiivisuutta. Myymälässä myydään kinkkua, salamia ja hedelmiä
sekä kasviksia (=hortifuits). Tilavierailu on maksuton, mutta tilamyymälän tuotteiden ostaminen on
suositeltavaa.
Klo 13.00 lounas viineineen nautitaan Il cantacucco –ravintolassa, jossa käytetään em. Calumacon
tilan aineksia.
Iltapäivällä vieraillaan vuoriston tuntumassa Mrs Chesi lihakarjatilalla, tilalla on karjaa noin 40
päätä. Päivän viimeinen vierailukohde on Pavullon lähellä sijaitseva mylly, myllyssä jauhetaan
pääasiassa vehnää. Myllyllä jalostetaan myös puuta ja valmistetaan lattiamateriaalia.

Paluu Pavulloon. Halukkaille voidaan järjestää iltakävelynä vierailu paikallisen F.lli Riccin luona, joka
on paikallinen herra – hänellä on paljon erilaisia traktoreja ja koneita (yleensä viljelijät ovat
halunneet hänen luonaan vierailla).
Pe 08.11.

Aamiainen hotellissa. K-maatalous Heiskanen järjestää tämän päivän ohjelman, yksi kohteista on
ainakain Bondioli & Pavesi Suzzarassa.
Mikäli ryhmän päiväaikatauluun sopii, niin ehdottaisimme samalle päivälle vierailua Mantovassa,
joka on lähellä Suzzaraa. Mantova on ihastuttava pieni kaupunki, joka kuuluu Unescon
maailmanperintölistalla. Kaupungissa ovat edustettuina lukuisa joukko erilaisia aarteita eri
aikakausilta. Paluu Pavulloon.
Ryhmän yhteinen illallinen läheisessä Trattoria Toscanassa.

La 09.11.

Aamiainen hotellissa. Klo 09.00 huoneiden luovutus sekä lähtö hotellista. Modena on kuuluisa
perinteisestä balsamiviinietikasta, jota voi olla kypsytelty tammitynnyreissä jopa 40-vuotta.
Aamupäivän ensimmäinen vierailukohde on balsamiviinietikkatila (Spilamberto/vastaava).
Etikkatilalta jatketaan Modenan lähellä Sorbara&Grasparossan viinitilalle, joka tuottaa Emilia
Romagnan alueelle tyypillistä viiniä; Lambruscoa (kuplivaa valko- tai punaviiniä). Tilavierailu ja
maistajaiset.
Klo 13.30 nautitaan lounas balmaco-tilalla/maatilamatkailukohteessa.
Iltapäivällä suunnataan Maranelloon, joka on kuuluista Ferrarin tehtaistaan, testiradastaan sekä
museostaan. Vierailu Ferrarin museossa, jossa voi omatoimisesti kierrellä (hinta 11 €).
Museovierailun jälkeen matkataan Milanon keskustassa. Majoittuminen hotelliin. Päivällinen
hotellissa, 3-ruokalajia ilman juomia.

Su 10.11.

Aamiainen hotellissa. Hotelli sijaitsee Milanon keskustassa, joten ostospaikat ja nähtävyydet ovat
kävely-yhteyden päässä hotellista.

Ma 11.11.

Aamiainen hotellissa. Huoneiden luovutus ja lähtö oppaan johdolla Milanoon, jossa tehdään
opastettu kiertoajelu (paikallinen opas pakollinen). Kierroksella nähdään mm. maailman
kolmanneksi suurin kirkko, Duomo sekä maailman kuulu La Scala oopperatalo. Vapaata aikaa
kierroksen jälkeen. Milanosta suunnataan Malpensan lentoasemalle, jonne saapuminen klo 17.00.
Lento Helsinki – Milano klo 18.55 – 23.00 (AY796), jatkolento Helsinki – Kuopio klo 23.40 – 00.40
(AY2 519, Flybe, ti 12.11. puolella).

Hinta:

1.090 €/ 1.150 €/ 1.270 €/henkilö

Hintaan sisältyy (arvonlisävero 40 maksavan mukaan hinnasta 1090 €:
•
•
•
•
•
•
•
•

edellyttää 40 / 30 / 20 maksavaa
1.010 € alv. 0% + 80 € alv. 24%)

Lennot Kuopio – Helsinki – Milano meno-paluuna em. vuoroilla turistiluokassa
Lentokenttäverot ja –maksut, lipunkirjoitusmaksu, reittilentotarjoilu (kts. alla)
Linja-autokuljetukset kohteessa em. ohjelman mukaan, Milanon ajolupa
Majoitus hotellissa 2-hengen huoneissa
Ateriat em. ohjelman mukaan: aamiaiset hotelleissa (6), lounas (2) sekä päivällinen (2)
Suomea puhuvan oppaan/tulkin palvelut Milanon lentokentältä Milanon lentokentälle
Milanon kiertoajelulle paikallisopas (pakollinen)
Tila- ja metsäkohdevierailut em. ohjelman mukaan

Hintaan ei sisälly: matkustajavakuutus, muut ruokailut ja ruokajuomat
Tarjoilu lennolla: Italian lennolla Finnair tarjoaa economyluokassa (turistiluokassa) ruokaisan lämpimän tai
kylmän deli-aterian. Lentoajan salliessa on koko Euroopan-liikenteessä lisäksi tarjolla monipuolinen, maksullinen
välipalavalikoima. Economyluokassa tarjoamme maksutta virvoitusjuomia, mehua ja vettä. Maksullisia
alkoholijuomia on myytävänä. Erikoisaterian voit tilata Finnairin Italian lennoille.
Ammattiohjelma: Ryhmän ohjelmaan voidaan muokata toiveiden mukaan. Erilaisia kohteita on Pavullon
lähettyvillä enemmänkin. Toisaalta tarpeiden mukaan voidaan myös keventää. Tarkennettu ohjelma ja kohteiden
tarkat nimet sekä nettisivut (joilta löytyy) toimitetaan tarjouksen hyväksymisen jälkeen.
Aikataulutus: matkatoimisto pitää oikeuden vielä muokata ryhmä päiväkohtaisia vierailujärjestyksiä, eli pienet
muutokset vierailukohteiden järjestyksessä mahdollisia.

Hotellitiedot:
05. – 09.11.
09. – 11.11.

Hotel Vandelli***, Via Giardini Sud, 7, 41026 Pavullo Nel Frignano Modena, Italia, puh. +39 0536
20288. www.hotelvandelli.it
Widsor Hotel Milano****, Via G. Galilei 2, 20124 Milano, puh. + 39026346.
www.hotelwindsormilan.com

Matkan maksaminen: ryhmäennakko 200 €/henkilö laskutetaan elokuun lopussa. Loppumaksut
yksittäislaskutuksena ilmoittautuneilta suoraan, eräpäivä kuukausi ennen matkaa. Sponsorien tarjoamat ateriat
voidaan laskuttaa suoraan maksajalta.
Peruutusehdot: Yleiset valmismatkaehdot eivät ole voimassa ryhmämatkalla. Peruutus 31.05.–31.08.2013, kulut 100
€/henkilö. Peruutus 30- 14 vrk ennen matkaa, kulut 50 % matkan hinnasta. Peruutus myöhemmin kuin 14 vrk ennen matkaa,
kulut 100 %. Peruutuskulut lääkärintodistuksella tarkastetaan tapauskohtaisesti. Suosittelemme matkalaisia hankkimaan
matkustajavakuutuksen, joka korvaa peruuntumisesta aiheutuvat kulut sairastapauksessa.

Matkaohjeita:
Matka-asiakirjat
Matkalle mukaan passi tai EU-henkilötodistus Turvatoimena on hyvä olla kopio passin kuvasivusta.
Matkavakuutus
Pyydämme ystävällisesti tarkistamaan, että matkan kaikilla osanottajilla on koko matkan keston
voimassa oleva matkavakuutussuoja. Matkatavaroille voi ottaa lisäksi oman vakuutuksena.
Matkavakuutusta voi tiedustella matkatoimistolta puhelimitse.
Matkapaperit Lentoliput toimitetaan ryhmänvetäjälle, joka jakaa ne matkalla lentoasemalle. Kaikki muut matkan
aikana tarvittavat paperit jaetaan matkan aikana.
Matkatavarat Matkatavaroiden pakkausohjeet ohessa (lentoa varten).
lentokentällä.
Rokotukset

Matkatavaralipukkeita on saatavana

Pakollisia rokotuksia matkakohdemaahan ei ole. Perusrokotukset: jäykkäkouristus, kurkkumätä
sekä polio on hyvä olla voimassa. Hepatiitti A-ja B-rokotetta suositellaan. Kysy lisää rokotuksista
terveyskeskuksesta.

Erikoisruokavaliot
Ilmoitathan mahdolliset erikoisruokavaliot ennen matkaa, jotta ne pystyttäisiin toteuttamaan
matkan aikana. Italiassa ei tunneta kaikkia erikoisruokavalioita yhtä hyvin kuin kotimaassa.
Lääkkeet

Mikäli käytät jatkuvaa lääkitystä, kuljeta lääkkeitä mukana käsimatkatavaroissa. Reseptilääkkeistä
on hyvä olla kopiot resepteistä mukana. Ota aina mukaan hieman ylimääräisiä lääkkeitä.

Valuutta

Italia on euro-maa. Luottokortit käyvät suurimmissa kaupungeissa maksuvälineinä ja nostoautomaateista saa rahaa luottokorteilla (ja Visa Electronilla).
Matkatoimistomme vastaa mielellään kaikkiin matkaa koskeviin kysymyksiin!

Matkan vastuullinen järjestäjä:

MATKA-MAINIO OY
Puh. 017 – 46 33 666
henna@matkamainio.fi

