Matkaehdot
Osallistujat

Matkalle voivat osallistua hankealueen (Varsinais-Suomi, Pohjois-Pohjanmaa, Pohjanmaa (ml. Keski-Pohjanmaa), Etelä-Pohjanmaa ja Keski-Suomi) lampurit, joiden matkaa hanke tukee. Lampaanliha-alan sidosryhmän
edustajat ja lampurit hankealueen ulkopuolelta voivat osallistua matkalle maksamalla matkasta täyden hinnan.
Paikkoja on rajoitetusti ja ne täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Etusijalla paikkojen täyttämisessä ovat
hankealueen lampurit, toissijaisesti matkalle voidaan ottaa mukaan lampaanliha-alan sidosryhmien osallistujia
sekä lampureita hankealueen ulkopuolelta.

Hinta

Hintaryhmä A: Opintomatkan hinta hankealueen lampureille on 650 €/hlö (alv 0 %). Lisämaksusta yöpyminen
yhden hengen huoneessa/hytissä + 300 € (alv 0 %)/hlö, jolloin koko matkan hinta 1 hh: 950 € (alv 0 %)/hlö. Yhden hengen huoneita/hyttejä saatavilla rajoitetusti.
Hintaryhmä B: Opintomatkan hinta lampaanliha-alan sidosryhmien edustajille ja hankealueen ulkopuolisille

lampureille on 1050 € (alv 0 %)/hlö. Lisämaksusta yöpyminen yhden hengen huoneessa/hytissä + 300 € (alv 0
%)/hlö, koko matkan hinta 1 hh: 1350 € (alv 0 %)/hlö. Yhden hengen huoneita/hyttejä saatavilla rajoitetusti.
Matkan aikana tapahtuvat ruokailut ovat pääasiassa matkustajille omakustanteisia. Matkahintaan sisältyvät
ruokailut ilmoitetaan matkaohjelmassa. Osallistujien on mahdollista varata laivamatkoille omakustanteiset
meriaamiaiset ja buffet -ruokailut ilmoittautumisen yhteydessä.

Hintaan sisältyy
•

•
•
•

•
•

Bussikuljetus Suomessa Jyväskylä - (Tampereen rautatieasema) - Turku - (Tampereen rautatieasema) –
Jyväskylä. Mahdollisuus hypätä kyytiin myös matkan varrelta.
Laivamatkat Turku – Tukholma 6.2.2023 ja Tukholma – Turku 10.2.2023 kahden hengen hytissä (menopaluu). Lisämaksusta 1 hengen hytti (saatavilla rajoitetusti).
Kaikki ohjelmaan sisältyvät bussikuljetukset Ruotsissa. Käytössä sama linja-auto ja kuljettaja koko matkan ajan Suomessa ja Ruotsin puolella.
Hotelliyöpymiset kahden hengen huoneessa. Lisämaksusta 1 hengen huone (saatavilla rajoitetusti).
o Best Western Hotel Tranås Statt, Tranås
o Best Western Plus Kalmarsund Hotel, Kalmar
o Scandic Södertälje, Södertälje
Aamiaiset hotellissa. Laivamatkoille ostettavissa omakustanteisesti meriaamiaiset ja illallisbuffetit, varataan ilmoittautumisen yhteydessä.
Mielenkiintoinen matkaohjelma: kohde-esittelyt, luennot ja vierailut

Ehdot
•

•
•
•

•
•

Matka toteutuu, kun osallistujia on vähintään 20 hlö. Ilmoittautuminen 15.12.2022. mennessä. Paikkoja on rajoitetusti ja ne täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Etusijalla paikkojen täyttämisessä
ovat hankealueen lampurit, toissijaisesti matkalle voidaan ottaa mukaan lampaanliha-alan sidosryhmien osallistujia sekä lampureita hankealueen ulkopuolelta.
Pidätämme oikeudet matkaohjelman muutoksiin, ja sitä kautta matkan pienimuotoisiin hintamuutoksiin.
Ilmoittautuminen on sitova. 15.12.2022 jälkeen tehdyistä peruutuksista veloitamme koko matkan hinnan. Peruutustapauksessa pyydämme ottamaan välittömästi yhteyttä projektipäällikköön.
Matkan hinta ei sisällä matkavakuutusta. Mahdollisten osallistujasta johtuvien peruutusten, esim. sairastuminen, varalle suosittelemme osallistujia hankkimaan matkavakuutuksen, josta on tietyin ehdoin
mahdollista hakea korvausta matkan kustannuksista. Matkavakuutuksen hankkiminen on jokaisen
osallistujan omalla vastuulla.
Matkan hinta ei sisällä arvonlisäveroa (alv 0 %).
Matkan hinta laskutetaan yhdessä erässä ennen matkaa. Useammassa erässä maksaminen on mahdollista erikseen sovittaessa.

Ilmoittautumiset: https://link.webropolsurveys.com/S/0EF90035AD067337

Lisätietoja
Marianne Reinikka, projektipäällikkö, marianne.reinikka@jamk.fi, 040 183 7085
www.aitomaaseutu.fi/lammasketju

Opintomatkan järjestää Lampaanlihan tuotantoketjun kehittäminen -hanke. Hanketta hallinnoi Jyväskylän ammattikorkeakoulun Biotalousinstituutti. Mukana hankkeessa ovat ProAgria Etelä-Pohjanmaa ja Suomen lammasyhdistys. Hanke saa rahoitusta Manner-Suomen Maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta.

