
OPINTOMATKA TSEKKIIN – MATKAOHJELMA  
 
24/10/2022 
Lentoaikataulu  
24.10.2022 Helsinki 09:40, Praha 10:50 AY1221 (Finnair) 
28.10.2022 Wien 11:15, Helsinki 14:40 AY1472  (Finnair) 
Ajat ovat paikallisaikoja. 
 
Ammattivierailu – Veolia/kattilavierailu  
https://www.vecr.cz/veolia-energie-praha 
 
Tutustuminen Prahan keskustaan ja sen ympäristöön. 
Prahan keskustassa vierailemme maanalaisessa romaanisessa kaupungissa, joka 
muodostaa labyrintin Vanhankaupungin alla. 
https://www.prague.eu/cs/objekt/mista/3128/podzemi-staromestske-radnice 
 
Saapuminen keskustan hotellille ja sieltä illallinen kävelymatkan päässä. 
Hotelli Adria Praha 
Vaclavske 26  
11000 Praha 

 
25/10/2022 
Aamiaisen jälkeen lähtö Krusoviceen. Siellä tutustuminen vanhaan kuninkaalliseen 
olutpanimoon ja sen biokaasuasemaan. 
 
Olutpanimon historia alka jo 1500-luvulla ja tämä kuuluu kuisimpiin panimoihin 
Tsekin alueella. Nykyään on panimo Heinekeinin omistuksessa. 
 
Biokaasuasema panimolla: vuodesta 2007 lähtien jätevedenpuhdistamoilla teknisten 
prosessien sivutuotteena syntyvää biokaasua on käytetty vaihtoehtoisena 
polttoaineena olemassa olevassa kattilahuoneessa. Maakaasun ja OV:n biokaasun 
seos (suhde 5 - 20 % biokaasua) poltetaan keskuskattilahuoneessa (kattila K2 ja 
K3), OV:n kattila käyttää polttoaineena tiettyä biokaasua. Biokaasun odotettu kulutus 
tavoitetilassa on noin 420 000 m3/vuosi. 
https://krusovice.cz/en/navstivte-pivovar 
 
Lounas panimolla, jonka jälkeen matka jatkuu biokaasuasemalle Hostouniin.  
 
Yhteistuotantoyksikön tuotos on sähköä, joka syötetään mittaus- ja muuntajaaseman 
kautta yleiseen jakelulaitosverkkoon ja lämpöä, josta pienempi osa käytetään 
käymisastian lämmittämiseen.  
Teho yli 500 kW 
 
Paluumatkalla maatilavierailu: Maatila Hostoun. 
 
Yöpyminen Prahassa. 

 
 
 

https://www.vecr.cz/veolia-energie-praha
https://www.prague.eu/cs/objekt/mista/3128/podzemi-staromestske-radnice
https://krusovice.cz/en/navstivte-pivovar


26/10/2022 
Aamiaisen jälkeen matka jatkuu Brnon suuntaan. Matkaa Prahasta on 200 km. N. 
100 km päässä vierailemme tislaamossa.  Yrityksen historia ulottuu 1920-luvulle, 
jolloin perustettiin maataloustislaamo ZEVAR. Alkoholin ja alkoholituotteiden 
tuotannon lisäksi tuotantoa laajennettiin lämmönsiirtonesteisiin ja biopolttoaineisiin. 
Vuodesta 2012 lähtien yrityksessä on toiminut myös itsenäinen yritys ZEVAR 
energie, s.r.o. biokaasuasema. Lämmön ja sähkön tuotanto (yhteistuotantoyksikkö) 
biokaasulaitoksessa, jonka päiväteho on enintään 18 000 kW. 
https://www.zevar.cz 
 
Vierailu leipomoon ja tutustumista energiaratkaisuihin tai mahdollinen vierailu 
pommisuoja 10-Z Brnon keskustassa. 
https://10-z.cz/en/ 
 
Yöpyminen Brnossa: hotelli Best Western Premier International Brno. 

 
27/10/2022 
Aamiaisen jälkeen matka jatkuu Mikulovin suuntaan. Tämän päivän aikana 
tutustumme kahteen maatilaan, joista toisessa tutustumme energiantuotantoon ja 
lisäsi toisella on myös viinitarha, jossa maistamme paikallisia viinejä ja tutustumme 
viiniviljelykulttuuriin.  
https://www.galavinarstvi.cz/en/ 
 
Retkellä vierailemme myös Mikulov nimisessä kaupungissa, joka sijaitsee Määrin ja 
Itävallan rajalla. 
https://www.amazingczechia.com/destinations/mikulov/ 
 
Yöpyminen Brnossa. 

 
28/10/2020 
Aamiaisen jälkeen kuljetus Wienin lentokentälle n. klo 7:00. 
Finnairin lento AY 1472 lähtee klo 11:15 ja saapuminen Helsinkiin 14:40.  
Oikeus ohjelmamuutoksiin pidätetään.  
 
 
 
Matkan hinta  
1090 € / henkilö, kahden hengen huoneessa, kun ryhmässä on vähintään 17 
maksavaa matkustajaa. 
+180 € / henkilö, yhden hengen huoneessa, kun ryhmässä on vähintään 17 
maksavaa matkustajaa. 

 
Hintaan sisältyy     

• Matka Helsinki – Praha Finnairin lennolla  

• Matka Wien – Helsinki Finnairin lennolla      

• Matkustajamaksut ja lentokenttäverot  

• Matkatavarat (käsimatkatavara 8 kg, kirjattava matkatavara 1x23 kg)  

• Majoittuminen yhden tai kahden hengen huoneessa  

https://www.zevar.cz/
https://10-z.cz/en/
https://www.galavinarstvi.cz/en/
https://www.amazingczechia.com/destinations/mikulov/


• Aamiaiset hotellissa 

• Turistivero 

• Neljä ruokailua 

 
Hintaan ei sisälly / lisämaksut   

• Matkavakuutus 

• Matka on laskettu hinnalla diesel 2 € / litra ja 1 € = 24 korunaa. Merkittävät 
poikkeamat voivat vaikuttaa matkan lopulliseen hintaan. 

 


