Eurotier messut Hannoverissa 17 – 20.11.2020 lennot Berliiniin
Eurotier 2020 avaa porttinsa jälleen 17. marraskuuta. Ammattilaismessujen näyttelyala on yli 290 000 m², joten nähtävää riittää kaikille
kotieläintuotannon aloille. Samanaikaisesti on myös Energia-alan EnergyDecentral 2020 tapahtuma.

Lentoaikataulu
17.11. AY 1437 Helsinki – Berliini
klo 16.05 – 17.05
20.11. AY 1436 Berliini – Helsinki
klo 19.20 – 22.15
Ajat ovat paikallisaikoja ja annettu sitoumuksetta.

Hotelli
Frühlingshotel Braunschweig
Bankplatz 7, 38100 Braunschweig
www.fruehlingshotel.de

Braunschweig on Henrik Leijonan (Heinrich der Löwe) kaupunki, welfiruhtinaiden hallintokaupunki, keskiajan suurkaupunki,
hansaliiton jäsen ja maakunnan pää-kaupunki. Leijonakaupunki on tänäkin päivänä seutukunnan keskus. Nykyajan vetovoima ja
historian uljaat jäljet tekevät kaupungista vierailun arvoisen. Kaunista kaupunkia leimaavat monet historialliset rakennukset ja viimeksi
jälleenrakennettu hovilinna, jonka julkisivu on entisöity alkuperäiseen muotoonsa. Kaupunkia ympäröivää Oker-jokea reunustavat
puistot ja huvilat. Kaupunki loistaa vihreydellään ja tarjoaa loistavan lähtöpaikan mm. Hannoverin messuille mentäessä. Wolfsburgiin
(Autostadt) on reilut 30 km matkaa.

Alustava matkaohjelma
17.11. tiistai
Finnairin lento Helsingistä Berliiniin lähtee klo 16.05. Matkanjohtaja lähtee mukaan Helsingistä. Perille saavutaan klo
17.05. Lentokentältä on bussikuljetus Braunschweigiin. Matkan varrella iltaruokailu (omakustannus). Majoittuminen
hotelliin noin klo 22.00.
18.11. keskiviikko ja 19.11. torstai – messupäivät
Aamiainen. Klo 8.00 lähdetään bussilla Hannoverin messualueelle. Matka on noin 70 km. Messuihin kannattaa tutustua
ennakkoon. www.eurotier.com Messupäivän jälkeen palataan hotelliin Braunschweigissa. Hotellin lähistöllä on useita
ravintoloita.
20.11. perjantai Aamiainen ja huoneiden luovutus. Sen jälkeen lähetään ajamaan kohti Berliiniä. Matkan varrella on
Wolfsburgin Autostadt, joka on mielenkiintoinen vierailukohde. https://www.autostadt.de/start Sisäänpääsymaksu
sisältyy matkan hintaan. Berliinin lentokentällä ollaan noin kaksi tuntia ennen lennon
aikataulun mukaista lähtöä. Finnairin lento Helsinkiin lähtee klo 19.20. Siellä ollaan klo
22.15.
Tervetuloa mukaan!

Matkan hinta
938 € / henkilö
Hintaan sisältyy
- lennot Helsinki – Berliini - Helsinki Finnairin lennoilla turistiluokassa
- matkustajamaksut ja lentokenttäverot
- matkatavarat (käsimatkatavara 8 kg ja kirjattava matkatavara 23 kg)
- bussikuljetukset ohjelman mukaan
- majoittuminen jaetussa kahden hengen huoneessa
- aamiainen
- messulippu kahdelle päivälle
- Autostadt Wolfsburg sisäänpääsymaksu
- matkanjohtajan palvelut
Hintaan ei sisälly
- majoittuminen yhden hengen huoneessa, lisämaksu on 335 € / henkilö (huoneita rajattu määrä)
- ateriat ja ruokajuomat
- matkavakuutus
Hintaperuste
Hinta perustuu 8.4.2020 tiedossamme oleviin hinnastoihin ja viranomaismaksuihin. Mikäli ne muuttuvat, pidätämme
oikeuden vastaaviin muutoksiin. Lisäksi hinta edellyttää, että matkalle ilmoittautuu vähintään 25 matkustajaa.
Ilmoittautuminen matkalle 30.8.2020 mennessä. Paikkoja on rajoitetusti ja ne varataan ilmoittautumisjärjestyksessä.
Matkan vahvistaminen
Varausmaksu on 30 % matkan hinnasta ja se erääntyy 7 vrk ennen matkan alkua.
Loppumaksun eräpäivä on 60 vrk ennen matkan alkua.
Matkan peruutusehdot varausmaksun maksamisen jälkeen
- viimeistään 61 vrk ennen matkan alkua peruutuskulut ovat 30 % matkan hinnasta
- 60 – 42 vrk ennen matkan alkua peruutuskulut ovat 70 % matkan hinnasta
- 41 – 15 vrk ennen matkan alkua peruutuskulut ovat 95 % matkan hinnasta
- alle 15 vrk ennen matkan alkua peruutuskuluina peritään koko matkan hinta
Muilta osin noudatamme kotisivultamme
https://www.fmt.fi/matkaehdot
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Suomen kansalainen tarvitsee matkalla voimassaolevan passin tai sirullisen EU-säädösten mukaisen henkilökortin.
https://www.poliisi.fi/passi
Matkustajan nimen tulee lentovarauksessa olla samalla tavalla kuin se on matkustusasiakirjassa.
Lisätiedot ja varaukset
FMT / Forssan Matkatoimisto Oy
Puhelin 0207 757 700
fm.myynti@fmt.fi
www.fmt.fi

Forssan Matkatoimisto Oy
Kartanonkatu 9, 30100 Forssa

SMAL 11695

Puhelin 0207 757 700
fm.myynti@fmt.fi
ma – pe klo 8.30 – 16.30

KKV 3020/00 MjMV
Y-tunnus 0230966-9
www.fmt.fi

