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Ammattimatka Tšekkiin ja Itävaltaan 2-6.11.2021
Etelä-Määrin lääni on yksi Tšekin kolmestatoista läänistä. Sen pääkaupunki on Brno. Vuonna 2014
läänissä oli noin 1,17 miljoonaa asukasta. Etelä-Määri on Tšekin viininviljelyaluetta. Siellä kasvatetaan
myös hedelmiä ja vihanneksia. Läänin pohjoisosissa on metsää. Virallisesti Brnon kaupunki on perustettu
1243 Böömin kuningas Venceslaus I :n toimesta. Brnossa on teknillinen yliopisto ja vuonna 1930 avattu
Masarykin moottoriurheilurata.
Lennot Finnair
2.11.21 AY1471 Helsinki klo 08:30 – Wien klo 10:00
6.11.21 AY1472 Wien
klo 11:10 – Helsinki klo 14:40.
ajat ovat paikallisaikoja ja annettu sitoumuksetta

Alustava matkaohjelma
2.11. Tiistai
Helsinki – Wien - Brno
lounas
Lento Finnairin vuorolla AY1471 Helsingistä Wieniin kello klo 8.30. Wienin saapuminen kello 10.00
paikallista aikaa. Lentoaseman tuloaulassa ryhmää on vastassa suomenkielinen opas.
Siirtyminen bussiin ja ajo Streitdorfin kylään, missä tilavierailu kello 11.30-12.30 (vierailu tilaajan järjestämällä
tilalla). Vierailun jälkeen matka jatkuu kohti Brnon kaupunkia. Matkan varrella nautitaan lounas.
Saapuminen Brnon kaupunkiin. Majoittuminen kaupungin keskustassa sijaitsevaan International hotelliin
(tai vastaavaan). Lähtö opastetulle kävelykierrokselle, jonka aikana nähdään Brnon kaupunki
iltavalaistuksessa. Kierros päättyy hotellille. Iltaohjelma vapaa.
3.11. Keskiviikko
Brno ja sen ympäristö
aamiainen, lounas
Aamiainen hotellissa. Lähtö oppaan kanssa, kävellen (noin 700 m) tutustumaan Open Garden
tutkimusalueeseen, joka on osa Mendelin yliopistoa. Opastettu kierros Open Gardenissa kello 9.-11.00.
Kierroksen päätteeksi nautitaan lounas noin klo 11.00 alkaen. Noin kello 12.00 siirrytään bussiin ja
lähdetään vierailulle Liko-S yritykseen. Yritys keskittyy ”eläviin rakennuksiin”. Nurmikatot, veden
puhdistaminen kasvien avulla jne. Tämän jälkeen on vuorossa tilavierailu. Kello 15.30 paluu Brnon.
Aikataulun salliessa vierailu St. James Ossyary kirkossa, joka avoinna kello 17.00 asti.
Tutustumisen jälkeen bussi ja opas lähtevät. Omatoiminen paluu kävellen hoteliin. Iltaohjelma vapaa.

4.11. Torstai
Brno – Prostejov – Wien
aamiainen, lounas
Aamiainen ja huoneiden luovutus. Tapaaminen oppaan kanssa hotellin aulassa ja siirtyminen bussiin.
Lähtö Prostejovin aluelle, missä vierailu biokaasulaitoksella. Vierailun jälkeen nautitaan lounas. Lounaan
jälkeen päivän toinen vierailukohde on paikallinen konekauppa tai vastaava. Vierailun jälkeen
lähdetään kohti Wienin kaupunkia, missä majoittuminen Arte Hotel Wieniin tai vastaavaan.
Lähtö hotellista kello 18.45, hotellin lähellä sijaitsevaan ravintolaan, missä yhteinen illallinen.
5.11. Perjantai
aamiainen
Aamiainen ja huoneiden luovutus. Lähtö hotellista kello 9.00 bussilla päivän ensimmäiseen, tilaajan
järjestämään vierailukohteeseen, Bioenergie NÖ Biomass Enzersdorf an der Fischaan. Tutustuminen
toimintaan. Noin kello 11.00 matka jatkuu Röhrauhun, tilaajan järjestämään, kohteeseen.
Bioenergie NÖ Biomass Rohrau. Noin kello 12.30 lähtö Höfleiiin, missä tutustuminen tilaajan järjestämällä
luomiviinitilalle. Tutustuminen viinin valmistukseen, maistellaan viiniä, paikallisten snacksien kera.
Täältä matka jatkuu noin kello 15.30 Parndorf Outlet ostoskeskukseen, missä omaa aikaa kello 17.00 asti.
Ajo hotelliin, loppuilta vapaa.
6.11. Lauantai
Aamiainen hotellissa. Huoneiden luovutus. Lähtö Wienin lentoasemalle, mistä Finnairin vuoro AY1472
lähtee kello 11.10 Helsinkiin minne saapuminen kello 14.40.
Hinta/henkilö
1150,00 € (väh. 20 matkustajaa)
Hintaan sisältyy
Finnairin reittilennot Helsinki – Wien – Helsinki turistiluokassa
matkustajamaksut ja lentokenttäverot
matkatavarat (käsimatkatavara 8 kg ja kirjattava matkatavara 23 kg)
bussikuljetukset ohjelman mukaan
majoittuminen jaetussa kahden hengen huoneessa. 2 yötä Brnossa ja 2 yö Wien
aamiainen hotelleissa
ohjelmassa mainitut ateriat, ilman ruokajuomia
ohjelmassa mainitut tai niitä vastaavat vierailut ja sisäänpääsymaksut
Hintaan ei sisälly
majoittuminen yhden hengen huoneessa, lisämaksu on 180,00
muut kuin ohjelmassa mainitut ateriat
ruokajuomat
matkavakuutus, jonka voimassaolon suosittelemme tarkastamaan omasta vakuutusyhtiöstä jo matkan
varausvaiheessa.
tilavierailujen järjestäminen (tilaaja hoitaa suoraan) 2.11.Streitford, 5.11. Bioenergia ja viinitilavierailu
Rohrau, Höflein.
koronatodistus
matkustajatietolomake
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Hyvää tietää
Itävalta että Slovakia edellyttävät kaikilta maahan saapuvilta korontodistusta, josta
ilmenee, että matkustaja on saanut 2 rokotetta. Rokotusten välillä tulee olla vähintään 2 viikkoa.
Varaa matkalle mukaan riittävästi suun ja nenän peittäviä suojaimia. Suojaimia tulee käyttää
lentoasemilla, lennoilla sekä perillä kohteessa. Huomaa, että Finnair ei hyväksy lennoillaan
kangasmaskeja, visiirejä, venttiilillä varustettuja maskeja tai huiveja, sillä ne päästävät ilmaa reunojen tai
venttiilin kautta, eivätkä siksi suojaa kunnolla. Mikäli matkustajalla ei ole maskia on lentoyhtiöllä oikeus
evätä pääsy lennolle.
Matkalla tulee olla mukana passi tai sirullinen EU-henkilökortti.
Matkan aikana tulee huolehtia hyvästä käsihygieniasta ja huomioida turvavälit yleisillä paikoilla.
Nopeasti muuttuvista koronamääräyksistä johtuen, ohjelmassa mainittuihin vierailukohteisiin, ravintoloihin,
nähtävyyksiin, aukioloaikoihin voi tulla muutoksia, nopeallakin aikataululla. Muutokset mahdollisia.
Matkan varaus ja peruutusehdot lasketaan maaliskuun lähtöpäivän mukaisesti.
Varausmaksu on 30% matkan hinnasta ja se erääntyy heti vahvistuksen jälkeen.
Loppumaksun eräpäivä on 35 vrk ennen matkan alkua.
Varauksia ei voi kuluitta peruuttaa.
Peruutusehdot
- viimeistään 46 vrk ennen matkan alkua peruutuskuluina peritään varausmaksu
- 45 - 31 vrk ennen matkan alkua peruutuskulut ovat 60 % matkan hinnasta
- 31 vrk - 15 vrk ennen matkaa peruutuskuluina peritään 80 % matkan hinnasta
- alle 15 vrk ennen matkan alkua peruutuskulut ovat 100 %
Matkustajan vaihtaminen (nimenmuutos)
Ennen loppumaksun eräpäivää matkustajan vaihtumisesta ei peritä kuluja.
Loppumaksun eräpäivän jälkeen ennen lipunkirjoitusta muutoskulut ovat 50 €.
Lentolippujen kirjoittamisen jälkeen kuluina peritään 125 €.
Lentoliput kirjoitetaan ja lähetetään tilaajalle, ellei toisin ole sovittu, noin 8 vrk ennen matkan alkua.
Mahdolliset muutokset on ilmoitettava toimiston aukioloaikana ma-pe klo 9.00 -15.00 ja matkan alkuun on oltava
vähintään 48 tuntia.
Muilta osin matkalla noudatetaan www.fmt.fi löytyviä matka- sekä lisä- ja erikoisehtoja. https://www.fmt.fi/matkaehdot
Hintaperuste
Hinta perustuu 2.9.2021 tiedossamme oleviin hinnastoihin, viranomaismaksuihin ja viranomaissääntöihin. Mikäli ne muuttuvat,
pidätämme oikeuden vastaaviin muutoksiin. Lisäksi hinta edellyttää hintarivillä mainitun kokoista ryhmää. Oikeus muutoksiin
pidätetään.
Ystävällisin terveisin
FMT / Forssan Matkatoimisto Oy
Mari Rauhaniemi
Puhelin 020 775 7700 (numeromme 13.9. alk. 03- 43 55 670)
mari.rauhaniemi@fmt.fi
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