
 

   
 
          

                                                                         

   
               Agrologien Liiton ja METO-Metsäasiantuntijoiden jäsenmatka Ranskaan  
                                                23.-28.10.2022 
  

 
Alustava matkaohjelma 
23.10. Sunnuntai                           lounas 
Kokoontuminen Helsinki-Vantaan lentoasemalla kaksi tuntia ennen lennon lähtöä. Lähtöselvityksen ja 
turvatarkastuksen jälkeen siirtyminen lennon lähtöportille. Finnairin vuoro AY1571 lähtee Helsingistä kello 07.35  
Pariisiin, minne saapuminen kello 09.40. Lentoaseman tuloaulassa ryhmää vastassa suomenkielinen opas. 
Siirtyminen bussille ja ajo Pariisin keskustaan, missä nautitaan lounas. Lounaan jälkeen lähdetään Parisiin noin tunnin 
mittaiselle Seinen risteilylle, jonka aikana nähdään kaupunkia joelta katsottuna. Risteilyn jälkeen jatketaan matkaa 
kohti Orleansia, minne ajomatka kestää noin 2 tuntia. Majoittuminen Orleansissa ja iltaohjelma vapaa. 
 
24.10. Maanantai                aamiainen, lounas     
Aamiainen hotellissa ja huoneiden luovutus. Lähtö valtion omistamalle metsäalueelle Sologneen.Tapaaminen 
metsäalan asiantuntijan kanssa, joka kertoo Ranskan metsätaloudesta. Lounas nautitaan Auvergnen alueella. 
 Matka jatkuu Solognen metsä-alueen halki Vierzoniin. Vierailu Charolais-tilalla, jolla 100 ha laidun- ja 
viljanviljelysmaata sekä noin 300 eläintä.Tutustuminen tilan toimintaan. Matka jatkuu Clermont-Ferrandiin, missä 
majoittuminen hotelliin. Iltaohjelma vapaa.   
 
25.10. Tiistai                                        aamiainen, lounas 
Aamiainen hotellissa. Lähtö Auvergneen alueelle, missä tutustutaan kuuluisan Sain Necatairen juuston valmistukseen, 
historiaan sekä vieraillaan 100 lypsylehmän tilalla, joka tuottaa juuston valmistukseen 500 000-600 000 litraa maitoa. 
Tilalla myös oma tilamyymälä. Vierailun jälkeen lounas paikallisessa ravintolassa. Lounaan jälkeen paluu Clermont-
Ferrandiin, missä majoittuminen ja iltaohjelma vapaa. 
 
 26.10. Keskiviikko                                               aamiainen, lounas 
 Aamiainen hotellissa. Lähtö bussilla Saint-Gervais-sous-Meymontin kuntaan, missä tapaaminen alueen 
luonnonpuiston edustajan kanssa. Esittely alueen ja Ranskan metsätalouden erityispiirteistä luonnonpuistossa.     
Tapaamisen jälkeen vierailu metsänhoitoalueella tai paikallisella sahalla. Vierailun jälkeen lounas. 
Lounaan jälkeen matka jatkuu keskiaikaiseen Thiersin kaupunkiin, joka on kuuluisa puukkojen ja aterimien 
valmistuksesta.Vierailu paikallisella, perinteisellä veitsitehtaalla, missä tutustuminen veitsien valmistukseen. 
Vierailun jälkeen vapaa-aika Thiersissä ennen paluuta Clermont-Ferrandiin hotelliin. Vapaa ilta. 
 
27.10. Torstai                  aamiainen, lounas 
Aamiainen hotellissa. Huoneiden luovutus. Lähtö bussilla Thiexiin, missä tapaaminen Ranskan Maatalous- ja 
Ympäristöntutkimuslaitoksen edustajan kanssa. Vierailun aikana kuullaan mm karjankasvatukseen liittyvästä 
tutkimusohjelmasta. Täältä matka jatkuu johtavalle koetilalle, joka erikoistunut märehtijöiden ja vuoristoalueiden   
tutkimukseen. Vierailun jälkeen lähdetään kohti Riomin kuntaa.  Lounas matkan varrella. Vierailu paikallisella 
viljatilalla. Tilan esittely ja tutustuminen tilan toimintaan. Tämän jälkeen ajo Bourgesiin, missä majoittuminen hotelliin. 
Iltaohjelma vapaa. 
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28.10. Perjantai     aamiainen, lounas 
Aamiainen hotellissa ja huoneiden luovutus. Vierailu viinitilalla. Tutustuminen viinitilan toimintaan ja viininmaistiaiset. 
Lounas. Lounaan jälkeen matka jatkuu Pariisin lentoasemalle, missä ryhmän tulee olla 2 tuntia ennen lennon lähtöä. 
Finnairin vuoro AY1578 lähtee Pariisista kello 19.00 Helsinkiin minne saapuminen kello 22.55.   
 
Matkan hinta/ henkilö 
1790,00 € Agrologien Liiton tai Meton jäsen, kun ryhmässä on vähintään 25 maksavaa matkustajaa 
1860,00 € ei jäsen, kun ryhmässä on vähintään 25 maksavaa matkustajaa  
1641,00 € Agrologien Liiton tai Meton jäsen, kun ryhmässä on vähintään 30 maksavaa matkustajaa  
1711,00 € ei jäsen, kun ryhmässä on vähintään 30 maksavaa matkustajaa 
 
Majoitus 
23.—24.10.Orleans 
24.-27.10. Clermont -Ferrand  
27.-28.10. Bourges  
 
Lennot Finnair 
23.10.22 AY1571 Helsinki 07:35 – Pariisi (CDG) 09:40 
28.10.22 AY1578 Pariisi (CDG) 19:00 -  Helsinki 22:55 
ajat ovat paikallisaikoja ja annettu sitoumuksetta 
 
Matkan hintaan sisältyy  
Finnairin reittilennot Helsinki – Pariisi – Helsinki turistiluokassa  
matkustajamaksut ja lentokenttäverot  
matkatavarat (8 kg käsimatkatavarat ja 1x23 kg kirjattava matkatavara)  
bussikuljetukset Ranskassa ohjelman mukaisesti  
majoittuminen hyvätasoissa keskitason hotelleissa, jaetussa kahden hengen huoneessa 
aamiainen hotelleissa 
suomenkielisen oppaan palvelut alkaen/päättyen Pariisin CDG lentoasema.   
  
Matkan hintaan ei sisälly  
majoittuminen yhden hengen huoneessa, lisämaksu on 250,00 € / henkilö  
muut kuin yllä mainitut ateriat   
ruokajuomat  
matkavakuutus, jonka voimassaolon suosittelemme tarkastamaan jo ennen matkan varausta. 
muut kuin ohjelmassa mainitut kohteet, vierailut ja sisäänpääsyt 
   
Matkan varaus- ja peruutusehdot   
Tiedustelut ja ilmoittautumiset 15.6.2022 mennessä Agrologien Liiton järjestöagrologi Katja Rajaojalle 
katja.rajaoja@luva.fi, p. 040 4828 098.  
 
Matkan varausmaksu 450,00 €/ henkilö erääntyy 14 vrk kuluttua varauksesta.  
Loppumaksu erääntyy 8.9.2022. Laskuun lisätään toimistomaksu 9,00 € /lasku. 
Mikäli matkan vahvistuspäivänä matkan alkuun on alle 45 vrk, matkan hinta erääntyy heti.  
Toimistomaksuja ei palauteta peruuntumisen yhteydessä. 

mailto:katja.rajaoja@luva.fi
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Peruutusehdot 
- viimeistään 45 vrk ennen matkan alkua peruutuskuluina peritään varausmaksu  
- 44 - 31 vrk ennen matkan alkua peruutuskulut ovat 60 % matkan hinnasta  
- 30 vrk - 15 vrk ennen matkaa peruutuskuluina peritään 80 % matkan hinnasta  
- alle 15 vrk ennen matkan alkua peruutuskulut ovat 95 %   
Yleisten matkapakettiehtojen mukaisista peruutuksista ja muutoksista peritään toimistokuluina 100,00 €/henkilö. 
Matkustajalla ei ole matkasopimuksen syntymisen jälkeen oikeutta peruuttaa matkaa ilman peruutusmaksua, jos 
matkanjärjestäjä pystyy toteuttamaan matkan. 
 
Hyvä tietää (21.4.22)  
 
- Suomen kansalainen tarvitsee Ranskaan matkustusasiakirjaksi voimassa olevan passin tai sirullisen henkilökortin. 
- Kaikista matkustajista tarvitaan seuraavat tiedot lentoyhtiötä sekä hotellia varten: 
nimi kuten passissa/henkilökortissa, syntymäaika, puhelinnumero, sähköpostiosoite, tieto kenen kanssa majoittuu 
samassa huoneessa.  
- Matkavakuutus on tärkeä olla matkalla voimassa turvaamassa sairastumista ennen matkaa tai matkan aikana.  Eri 
vakuutusten ja vakuutusyhtiöiden korvausehdoissa saattaa olla eroja, joten suosittelemme tarkastamaan omasta 
vakuutusyhtiöstä oman matkavakuuden kattavuuden jo matkan varausvaiheessa.  
Koronarajoitukset: 
- Matkustajalla tulee olla EU:n digitaalinen Covid-19-todistus siitä, että henkilö on joko rokotettu covid-19-tautia 
vastaan, toipunut covid-19-pandemiasta tai saanut negatiivisen testituloksen. Perusrokotussarjalle myönnetyt 
todistukset ovat 1. helmikuuta 2022 voimassa EU:ssa matkustamista varten 9 kuukauden ajan (270 päivää). 
 
Koronatilanne elää koko ajan mikä voi vaikuttaa matkaohjelmaan sekä viranomaissääntöihin. 
Koronapandemian johdosta matkustusrajoitukset ja karanteenisäädökset voivat muuttua nopeasti.   
  
Hintaperuste  
Hinta perustuu 25.4.2022 oleviin hinnastoihin, viranomaismaksuihin ja valuuttakursseihin. Mikäli ne muuttuvat oikeus 
muutoksiin pidätetään. Lisäksi hinta edellyttää vähintään 25 matkustajan ryhmää.    

https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/safe-covid-19-vaccines-europeans/eu-digital-covid-certificate_en

