METSÄSTYS- JA KALASTUSMESSUT SEKÄ MAASTOAJONEUVOT SALZBURGISSA
BMW, Deutsches Museum ja Hofbräuhaus Münchenissä
Miehekäs matka Itävaltaan ja Saksaan 16 – 19.2.2017

Alustava ohjelma
torstai 16. helmikuuta
klo 08.00 – 09.30 Lento AY 803 Helsinki – München
klo 10.30 panimokierros ja ”toinen aamiainen” baijerilaista makkaraa ja olutta
klo 12.30 matkaa jatketaan Chiemsee järvelle
klo 14.30 Tutustumme uusiutuvan energian käyttöön ratsutilalla ja syömme iltapäiväaterian
klo 17.00 majoittuminen Salzburg
Ilta on vapaa
perjantai 17. helmikuuta
Tämä päivä on varattu metsästys- ja kalastusmessuille ja samassa yhteydessä olevaan maastoajoneuvotapahtumaan. http://www.hohejagd.at/
19.00 Yhteinen iltaruokailu
lauantai 18. helmikuuta
klo 10.30 huoneiden luovutus
klo 11.30 tutustuminen Salzburgin metsästysseuran toimintaan Tenneck -nimisellä paikkakunnalla
klo 13.30 lounaan jälkeen matka jatkuu Berchtesgadenin kautta Müncheniin
klo 17.00 majoitumme Münchenin keskustassa olevaan hotelliin
klo 19.00 baijerilainen ilta Hofbräuhaus
sunnuntai 19. helmikuuta
klo 10.00 lähdemme tutustumaan BMW maailmaan ja maailman suurimpaan tekniikan museoon tai
teemme kierroksen Allianz-areenalla, mikäli otteluohjelma sen sallii
http://www.bmw-welt.com/en/
http://www.deutsches-museum.de/
https://www.allianz-arena.de/en/
Lounas omatoimisesti.
klo 16.00 München lentokenttä
klo 18.40 – 22.15 Lento AY 808 München – Helsinki
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Matkan hinta
994 € / henkilö, kun ryhmässä on 29 – 34 matkustajaa
Hintaan sisältyy
- lennot turistiluokassa Helsinki – München – Helsinki Finnairin lennoilla
- matkustajamaksut ja lentokenttäverot
- matkatavarat lennolla (1 x 8 kg käsimatkatavara ja 1 x 23 kg kirjattava matkatavara)
- bussikuljetukset matkakohteessa ja kuljettajan majoitus ja ateriat
- kolmen yön majoittuminen jaetussa kahden hengen huoneessa aamiaisin
- panimokierros ja baijerilainen makkara-aamiainen sisältäen yhden oluen
ruokajuomana
- iltapäiväateria Chieming
- lounas ilman ruokajuomia Tenneck
- illallinen Salzburgissa ilman ruokajuomia
- baijerilainen ilta Hofbräuhaus ilman ruokajuomia
- messulippu
- sisäänpääsymaksut: Deutsches Museum ja BMW Münchenissä
- suomenkielisen oppaan palvelut matkakohteessa ohjelman ajan
Hintaan ei sisälly
- majoittuminen yhden hengen huoneessa, lisämaksu on 125,00 €
- ruokajuomat aterioilla
- Allianz-Arena kierros lisämaksusta
- matkavakuutus
Hintaperuste
Hinta perustuu 5.9.2016 tiedossamme oleviin hinnastoihin ja viranomaismaksuihin.
Kaikkia vuoden 2017 hintoja ei ole vielä vahvistettu, joten osa hinnoista perustuu
arvioon. Lisäksi hinta edellyttää vähintään 24 maksavan matkustajan ryhmää. Oikeudet
ohjelman muutoksiin pidetään.
Sitovat ilmoittautumiset 12.12.2016 mennessä:
Heli Saari
Puhelin 0207 757 723
heli.saari@fmt.fi

Ystävällisin terveisin
ProAgria Etelä-Suomi ry ja
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