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ProAgria Länsi-Suomen ammattimatka Espanjaan 28.3.-2.4.2022
Matkan teema: hyvä nurmimanagementti kuivissa ja kuumissa olosuhteissa & espanjalainen johtamiskulttuuri

Alustava matkaohjelma 

Maanantai 28.3.2022
Farmimatkojen matkanjohtaja ja ProAgrian asiantuntijat tapaavat ryhmän Helsinki-Vantaan lentokentällä, 2.terminaalin 
päälähtöaulassa klo 15.00 iltapäivällä. Matkanjohtaja jakaa matkaohjelmat ja lentoliput ryhmälle. Finnairin suora lento Barcelonaan 
lähtee klo 17.05 ja saapuu klo 20.05. Espanjassa paikallinen bussi on ryhmäämme vastassa. Ajamme majoittumaan Barcelonan 
kaupungin tuntumaan. Hotellilla tarjolla kevyt illallinen. 

Majoitus: Hotel SB BCN Events, Ronda de Can Rabadà, 22-24, 08860 Castelldefels, Barcelona

Tiistai 29.3.2022
Aamianen hotellilla ja uloskirjautuminen. Ajamme Lleidan lähettyville (n. 200 km Barcelonasta). Ajoreittimme alkupätkä kulkee kaunista 
välimeren rannikkoa mutkitellen. Päivän aikana yksi tilavierailu ja espanjalainen tapaslounas. Vierailukohteena esim. maitotila Torres de 
Segressä (Lleidan alue). Tilalla on 400 lypsävää ja 320 hiehoa. Tilan kaikki pellot ovat kastelun piirissä ja viljelyala on yhteensä 150 ha. 
Pelloilla viljellään maissia ja italianraiheinää rehukäyttöön.Tilalla on käytössä DeLavalin kalanruotolypsyasema ja seosrehuruokinta. 
Majoittuminen Lleidassa. Yhteinen illallinen. 

Majoitus: Parador de Lleida, Carrer Cavallers, 15, 25002 Lleida

Keskiviikko 30.3.2022
Aamiainen hotellilla. Päivän aikana kaksi tilavierailua. Kohteina esim. Limousin-jalostuskarjaa kasvattava tila, jossa emoja on 270, 
sonneja 10 ja hiehoja 80. Peltoala tällä tilalla on 22 ha ja kaikki pellot ovat kastelussa. Pelloilla kasvaa maissia ja ruisvehnää sekä pieni 
määrä nurmea. Tilalla on käytössä seosrehuruokinta. Toinen kohdevierailu esim. yhdelle maan parhaista ja suurimmista maitotiloista 
Lleidan kaupungin lähellä. Tilalla on seosrehuruokinta. ja n. 2000 lypsävää ja sen lisäksi 1750 uudistushiehoa ja ummessa olevat 
lehmät. Peltoala on 800 ha, josta puolet omaa ja puolet vuokrattua. Pelloilla viljellään sinimailasta sekä heinäksi että säilörehuksi sekä 
maissia. Tilan tulevaisuuden tavoitteena on laajentaa 4000 lypsävän karjaan. Majoittuminen Lleidassa. Päivän aikana yhteinen lounas ja 
illallinen.

Majoitus: Parador de Lleida, Carrer Cavallers, 15, 25002 Lleida

Torstai 31.3.2022
Aamiainen hotellissa ja uloskirjautuminen. Aamupäivällä yksi tilavierailu (joku muu tuotantosuunta ja teemana henkilöstöjohtaminen). 
Tilavierailun jälkeen lähdemme bussilla kohti Barcelonaa (180km/3h) ja syömme lounaan matkan varrella. Pysähdymme matkan 
varrella myös ihastelemaan maisemia Montserratin luostarin näköalatasanteelta https://www.montserratvisita.com/en/index.html. 
Majoittuminen Barcelonassa ja yhteinen illallinen flamenco-shown kera. 

Majoitus: Ayre Hotel Gran Vía, Gran Via de les Corts Catalanes, 322, 324, 08004 Barcelona

Perjantai 1.4.2022
Aamiainen hotellilla ja rento aamu hotellilla. Opastettu kiertoajelu Barcelonassa ja yhteinen lounas. Tämän jälkeen vapaa-aikaa 
Barcelonassa.

Lauantai 2.4.2022
Aamiainen hotellilla ja lähtö lentokentälle klo 7.30. Finnairin suora lento Helsinkiin lähtee klo 10.05 ja saapuu perille klo 15.10.

Farmimatkat pidättää oikeudet muutoksiin majoituksissa, aikataulussa ja vierailukohteissa. 
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