Monipuolisuutta Viljelykiertoon -hankkeen opintomatka
Englantiin 11.-13.6.2019
OHJELMA
Tiistai 11.6.2019
Matka alkaa Vaasan lentokentältä, jonne saavutaan
omakustanteisesti.
Lennot Vaasasta Helsingin kautta Manchesteriin, lähtö
Vaasasta klo 6.00, AY322 ja AY1361. Manchesterissa
olemme paikallista aikaa klo 9.15.
Matkustamme bussilla kohti Pocklingtonia, syömme lounaan
matkalla. Vierailu Yaran tutkimus- ja koulutuskeskuksessa
YaraVita Centerissä Pocklingtonissa. Tutustumme
lasihuoneessa erityisesti kasvien hivenravinnetarpeisiin ja
erilaisiin lehtilannotteisiin.
Bussimatka Yorkiin. Kaupunkihotelli Wheatlands Lodge Hotel, 1 km vanhasta kaupungista, (Booking
arvosana 8,7/10).
Yhteinen illallinen hotellilla.

Keskiviikko 12.6.2019
Aamiainen hotellilla.
Matka n. 130 km (noin 2 h) Cereals näyttelyyn,
https://www.cerealsevent.co.uk/features
Näyttelyssä vapaata aikaa kierrellä osastoja ja
seminaareja, ja lisäksi yhteistä ohjelmaa, joka
tarkentuu myöhemmin.
Näyttelyssä nähtävillä mm. maakuoppa,
työnäytöksiä, demoruutuja eri viljoista ja
käsittelyistä.
Ajo takaisin hotellille Yorkiin. Yhteinen illallinen
hotellilla.
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Torstai 13.6.2019
Aamiainen hotellilla.
Tilavierailu, joka tarkentuu myöhemmin.
Matka Manchesterin lähelle ja lounas, jonka jälkeen tilavierailu tavanomaisesti viljellyllä tilalla (noin 800 ha),
jonka viljelykiertoon kuuluu mm. kaura (8 t/ha) ja härkäpapu. Tilalla perehdymme kasvinviljelyyn, myös
viljelyn kustannuksiin ja kuinka kauralla tavoitellaan 10
tonnin satoa. Tila on etujärjestön valitsema mallitila.
Matka lentokentälle.
Paluulennot Manchesteristä klo 17:50 Helsingin kautta
Vaasaan, jonne saavumme klo 00.45 (perjantain 14.6.
puolella) (AY1366 ja AY 321)

Matkalla tarvitaan voimassa oleva passi tai virallinen henkilökortti (ei ajokortti).
Suosittelemme kaiken kattavaa matkavakuutusta.

Matkan hinta
sisältää lennot, bussikuljetuksen Iso-Britanniassa (bussissa äänentoisto ja WC), hotellimajoitus 2hh,
hotelliaamiainen, vierailukohteet, näyttelylipun sekä tulkki/opas MMM Arto Huhtala.

Mikäli lähtijöitä on vähintään 15, hinta Etelä-Pohjanmaalta on 650 e/hlö, muualta 1030 e/hlö.
Mikäli lähtijöitä on vähintään 20, hinta Etelä-Pohjanmaalta on 590 e/hlö, muualta 939 e/hlö.
+ Ruokapaketti:
Ohjelmassa mainitut yhteiset ruokailut (2 lounasta, sis 1 ruokajuoma/lounas sekä 2 kolmen
ruokalajin illallista, sis 1 ruokajuoman/illallinen), + 88 e/hlö.
Hinta sisältää alv:n.
Monipuolisuutta Viljelykiertoon -hanke voi osallistua matkakuluihin vain Etelä-Pohjanmaan ELY:n
alueelta tulevien viljelijöiden osalta, siksi hinnoittelu alueittain.

Matkaohjelma tarkentuu vielä kevään mittaan.
ILMOITTAUDU 28.2.2019 mennessä: www.proagria.fi/ep/tapahtumat
(https://etela-pohjanmaa.proagria.fi/tapahtumat/opintomatka-englantiin-11-1362019-11021)
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