3 messupäivän Agritechnica- matka
Käytännön Maamiehen lukijoille ja
maatalousalan ammattilaisille
Tutustumme näyttelyyn kolmena päivänä, joista kaksi on ennakkopäiviä
versio 09102021

Matka Agritechnica-messuille
Hannoveriin 26.2.–1.3.2022
LENTOAIKATAULU / 09102021:
Meno 26.2.2022
Helsinki – Hampuri
AY 1452 klo 17.10 – 18.15
Paluu 1.3.2021
Hampuri – Helsinki
AY 1426 klo 18.55 – 21.50
Ajat ovat paikallisaikoja ja annettu sitoumuksetta.
Majoitus:
Majoitumme kolmen yön ajaksi Hannoverin keskustassa olevaan Pro Messe Hotel
Hannoveriin. Emme kuluta turhaa aikaa matkustamiseen, sillä messualue sijaitsee hotellin
vieressä, kävelymatkan päässä. Messualueelta ja hotellilta pääsee lähijunalla (mm. S4)
keskustaan ja takaisin, linjat 6 ja 8. Matka kestää 8-10 minuuttia, vuoroväli on 15 minuuttia.
Julkisen liikenteen lippu 27.2-1.3.2022 kuuluu matkan hintaan.
Hotelli:

Pro Messe Hotel Hannover
www.prohotel-group-hannover.de
Münchener Str. 1a, 30880 Laatzen
puh. 0049511820730
email: hannover@prohotel-group.de
Hotellia ei toistaiseksi ole kuitenkaan pystytty
vahvistamaan. Siksi matkanjärjestäjä varaa oikeuden
mahdolliseen hotellin muutokseen toiseen hotelliin
messualueen läheltä.

Matkaohjelma:
26.2. lauantai
Kokoontuminen Helsinki-Vantaan lentoasemalla lähtöaulassa. Mahdolliset liittymälennot /
Lassi Uotila & Matkatoimisto FMT. Tapaamme matkanjohtaja Lassi Uotilan kentällä
lähtöaulassa klo 14.50 - 15.20. Lähtöselvityksen ja turvatarkastuksen kautta siirrymme
lennon lähtöportille. Finnairin lento AY1452 Hampuriin lähtee klo 17.10. Saavumme
Hampuriin klo 18.15 paikallista aikaa.
Lentokentällä meitä on vastassa saksalainen kuljettaja linja-auton kanssa. Ajamme kentältä
suoraan Hannoverin hotellille Pro Messe Hotel Hannover. Bussimatkan aikana
matkanjohtaja kertoo näyttelystä ja sen teemoista. Arvioitu saapumisaika hotellille on noin
klo 20.30. Bussissa jaetaan eväspaketti iltapalaksi kaikille matkalaisille.
Huoneiden lunastuksen jälkeen ilta on vapaa.
27.2. sunnuntai
Aamiaisen jälkeen lähdemme noin klo 08.15 Agritechnica-messuille niiden ensimmäisenä
preview-päivänä. Messut avautuvat klo 09.00 ja sulkeutuvat klo 18.00. Halukkaat voivat
mennä messuille sekä palata messuilta oman aikataulun mukaan.
Illallisen ostaneille on varattu ruokailu ravintolasta kävelymatkan päässä hotellista klo 1930
alkaen. Kokoonnumme hotellin ala-aulaan klo 1900 ja lähdemme siitä yhdessä ruokailuun.
Ravintolan nimi tarkentuu myöhemmin. uokailupaikka o
Halukkaat voivat lähteä tutustumaan kaupungin keskustaan omatoimisesti, sillä matkan
hintaan kuuluu yleisen kulkuliikenteen lippu, jolla pääsee matkustamaan veloituksetta
keskustaan ja takaisin lähijunalla hotellin läheltä tai raitiovaunulla messualueen
pohjoispuolelta.
28.2. maanantai
Aamiaisen jälkeen lähdemme messuille. Messut avautuvat klo 9.00.
Päivä käytetään messuilla, koska tämä on toinen preview-päivä. Halukkaat voivat
matkustaa lähijunalla tutustumaan Hannoverin keskustaan.
Kokoonnumme hotellin ala-aulaan klo 1845 ja lähdemme siitä yhdessä lähijunalla
keskustaan. Illallisen ostaneille on varattu ruokailu, ravintolan nimi tarkentuu myöhemmin.
1.3. tiistai
Aamiaisen jälkeen luovutamme hotellihuoneemme, jätämme matkatavarat hotellin respaan
ja lähdemme messuille. Messut avautuvat klo 9.00. Kolmantena päivänä messuvieraita on
huomattavasti enemmän, sillä messut ovat avoimet kaikille.
Messuilta pitää palata hotellille viimeistään klo 13.30 mennessä, jonka jälkeen klo 13.45
lähdemme bussilla Hampurin lentokentälle. Lentokentällä on hyvä olla pari tuntia ennen
lähtöä. Finnairin Air lento AY 1426 Hampurista Helsinkiin lähtee klo 18.55 Helsinkiin, jonne
saavumme klo 21.50.
Matkan hinta:
1355,00 € / henkilö
Matkan maksu on suoritettava kahden viikon kuluessa varauksesta.
Matkan vastuullinen matkatoimisto on Forssan matkatoimisto, joka myös laskuttaa matkat.

Ilmoita matkaa tilatessasi:
- tarvitsetko erityisruokavaliota,
- otatko ennalta varatun illallisen hotellin keskustassa 27.2. klo 1945 ja 28.2. klo 1930.
Ruokailujen hinta on 40,00 € / kpl; yhteensä 80,00 €
- haluatko yhden hengen huoneen, lisämaksu 455 €/ henkilö.
Pidätämme oikeuden ohjelmamuutoksiin.
Ilmoittautuneille lähetetään erillinen ohjelma ennen matkaa.
Perushintaan sisältyy:
- lennot turistiluokassa Finnairin lennoilla Hannoveriin
- matkustajamaksut ja lentokenttäverot
- 1 x käsimatkatavara max 8kg, 1 x ruumaan menevä laukku, max 23kg
- julkisen liikenteen lippu Hannoverissa 27.2, 28.2. ja 1.3.
- bussikuljetukset Hampurin lentokentältä hotelliin ja hotellista Hampurin lentokentälle
- majoittuminen jaetussa kahden hengen huoneessa
- eväspussi illalla 26.2. bussissa
- buffetaamiainen hotellissa
- messulippu kolmena päivänä 27.2., 28.2. ja 1.3.
- matkanjohtajan palvelut
Perushintaan ei sisälly:
- yhden hengen huone, lisämaksu on 455 € / henkilö
- ateriat ja ruokajuomat messuilla päivän aikana
- kahtena iltana 3 ruokalajin illallinen, 40 €/ kpl kaupungilla sijaitsevassa ravintolassa 27.2.
ja 28.2.
- matkavakuutus, jonka tekemistä suosittelemme
Mahdollisia liittymälentoja koskeviin tiedusteluihin vastaa matkan johtaja Lassi Uotila, puh.
0400 604 302.
Matkaohjelma perustuu 09.10.2021 voimassa oleviin tietoihin.
Varaukset ja lisätietoja matkan johtajilta:
Lassi Uotila
puh. 0400 604 302
Pentti Törmä
puh. 040 563 6889

lassi.uotila@terramedia.fi
pentti.torma@terramedia.fi

