Resevillkor
Deltagare

Projektområdets (Egentliga Finland, Norra Österbotten, Österbotten (inkl. Mellersta Österbotten) lammuppfödare, vars resor projektet stöder, kan delta i resan. Representanter för fårköttssektorns intressentgrupp och
lammuppfödarna utanför projektområdet kan delta i resan genom att betala fullt pris för resan. Antalet platser
är begränsat och de fylls i anmälningsordning. Lammuppfödarna i projektområdet prioriteras när platserna
fylls. I andra hand kan man ta med deltagare från intressentgrupper inom fårköttssektorn samt lammuppfödare utanför projektområdet.

Pris

Prisgrupp A: Studieresans pris för lammuppfödarna i projektområdet är 650 €/pers (moms 0 %). Mot tilläggsavgift övernattning i enkelrum/hytt + 300 € (moms 0 %)/pers, hela resans pris 1 persons rum: 950 € (moms
0%)/pers. Begränsat utbud av enkelrum/hytter.

Prisgrupp B: Studieresans pris för representanter för intressentgrupper inom fårköttssektorn och för lamm-

uppfödare utanför projektområdet är 1050 € (moms 0 %)/pers. Mot tilläggsavgift övernattning i enkelrum/hytt
+ 300 € (moms 0 %)/pers, hela resans pris 1 persons rum: 1350 € (moms 0 %)/pers. Begränsat utbud av enkelrum/hytter.

Måltiderna under resan är i huvudsak självfinansierade för resenärerna. Måltider som ingår i resepriset anges i
reseprogrammet. Deltagarna kan i samband med anmälan boka sjöfrukost och buffémåltider på egen bekostnad för båtresor.

I priset ingår
•

•
•
•

•

Busstransport i Finland Jyväskylä - (Tammerfors järnvägsstation) - Åbo - (Tammerfors järnvägsstation) Jyväskylä. Möjlighet att hoppa på längs vägen.
Båtresor Åbo - Stockholm 6.2.2023 och Stockholm - Åbo 10.2.2023 i en hytt för två personer (tur-retur). 1 persons hytt finns att boka mot tilläggsavgift.
All busstransport som ingår i programmet i Sverige. Samma buss och förare under hela resan i Finland
och på svenska sidan.
Övernattning på hotell i dubbelrum. Enkelrum kan bokas mot tilläggsavgift.
o Best Western Hotel Tranås Statt, Tranås
o Best Western Plus Kalmarsund Hotel, Kalmar
o Scandic Södertälje, Södertälje
Frukost på hotellet. Sjöfrukost och middagsbufféer kan köpas på egen bekostnad för båtresor, bokas i
samband med anmälan.

•

Intressant reseprogram: besöksmål, föreläsningar och besök

Villkor
•

•
•
•

•
•

Resan genomförs när antalet deltagare är minst 20 pers. Anmälan senast 15.12.2022. Antalet platser
är begränsat och de fylls i anmälningsordning. Lammuppfödarna i projektområdet prioriteras när platserna fylls. I andra hand kan man ta med deltagare från intressentgrupper inom fårköttssektorn samt
lammuppfödare utanför projektområdet.
Vi förbehåller oss rätten till ändringar i reseprogrammet och därigenom till små prisändringar på resan.
Anmälan är bindande. För avbokningar som gjorts efter 15.12.2022 debiterar vi priset för hela resan.
Vid avbokning ber vi er att omedelbart kontakta projektchefen.
Resans pris inkluderar inte reseförsäkring. För eventuella avbokningar som beror på deltagaren, t.ex.
insjuknande, rekommenderar vi att deltagarna tecknar en reseförsäkring för vilken det på vissa villkor
är möjligt att ansöka om ersättning för resekostnader. Varje deltagare ansvarar själv för att skaffa en
reseförsäkring.
Resans pris inkluderar inte mervärdesskatt (moms 0 %).
Resans pris faktureras i en rat före resan. Betalning i flera rater är möjligt enligt separat överenskommelse.

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

Mer information
Marianne Reinikka, projektchef, marianne.reinikka@jamk.fi
www.aitomaaseutu.fi/lammasketju

Studieresan ordnas av projektet Lampaanlihan tuotantoketjun kehittäminen. Projektet administreras av institutet för bioekonomi vid Jyväskylä yrkeshögskola. I projektet deltar ProAgria Södra Österbotten och Finlands
fårförening. Projektet finansieras av jordbruksfonden för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland.

