Lähde Berliinin Grüne Woche -messuille 22.–24.1.2019
Koe maailman suurin elintarvikealan messutapahtuma
Berliini kokoaa elintarvikealan yhteen,
mukana myös matkailunäkökulma!
Matkakohteena on maailman suurin
kansainvälinen kuluttajille suunnattu
elintarvikealan messutapahtuma Grüne
Woche. Messupäivien lisäksi matkalla
vieraillaan KaDeWe-tavaratalon
ruokaosastolla ja ravintolamaailmassa sekä
tutustutaan saksalaisten vähittäiskauppojen
elintarvike- ja luonnontuotetarjontaan.
Messuilta saa erinomaisia vinkkejä
tuoteuutuuksista, pakkauksista,
markkinoinnista ja kansainvälisestä
messunäkyvyydestä. KALKE-hanke rakentaa
osallistujien kiinnostuksen mukaan yksilöllisiä
messupolkuja ja -tärppejä ryhmän jäsenille.

Elämyksellinen Grüne Woche!

Majoitus: Hotelli Aletto (www.aletto.de) on moderni hotelli Kurfürsterdamm -kadun tuntumassa,
lähellä KaDeWe-tavarataloa. Hotellin läheisyydessä on paljon elintarvikekauppoja ja ravintoloita.
Matka messuille U2 Bahnalla on noin 10 minuuttia.
Matkan hinta: 375 euroa + alv 24 % (465 € sis. alv 24 %). Hinta sisältää Finnairin reittilennot,
lentokenttäverot ja matkustajamaksut, 1 ruumaan menevän matkalaukun (max. 23 kg),
lentokenttäkuljetukset hotelliin ja lentokentälle, 2 yön majoituksen jaetussa kahden hengen
huoneessa hotelli Alettossa, hotelliaamiaiset, kahden päivän messuliput. Yhden hengen huoneen
lisämaksu kahdelta yöltä on 98 euroa.
Sitovat varaukset perjantaihin 19.10. mennessä elina.nihtila@arktisetaromit.fi Matkan pitää olla
kokonaisuudessaan maksettuna tiistaina 30.10. Eräpäivän jälkeen emme palauta maksua
matkustajasta johtuvissa peruutuksissa. Suosittelemme henkilökohtaista matkustajavakuutusta,
joka sisältää peruutusturvan.
Matka toteutuminen edellyttää, että matkalle osallistuu vähintään 8 henkilöä. Matkaa varten
varatut paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.
Vastuullinen matkanjärjestäjä on Pohjolan Matka.

Lähde Berliinin Grüne Woche -messuille 22.–24.1.2019
Koe maailman suurin elintarvikealan messutapahtuma
Matkaohjelma
Tiistai 22.1.2019
• Kokoontuminen Kajaanin lentokentällä klo 04.30
• Lento: Kajaani-Helsinki AY420 05:25 – 06:45
• Lento: Helsinki-Berliini AY1431 07:45 – 08:40
• Kuljetus lentokentältä Hotelli Alettoon
• Yhteinen lounas hotellin läheisellä ravintola-alueella (omakustanteinen)
• Siirtyminen Grüne Woche -messuille, U2 Bahn, noin 10 minuuttia
• Grüne Woche (avoinna klo 10.00–18.00)
• Paluu hotelliin oman aikataulun mukaan
• Mahdollisuus yhteiseen illalliseen: Gasthaus Kormbach (omakustanteinen)
Keskiviikko 23.1.2019
• Hotelliaamiainen
• Siirtyminen Grüne Woche -messuille, U2 Bahn, noin 10 minuuttia
• Grüne Woche (avoinna klo 10.00–18.00)
• Paluu hotelliin oman aikataulun mukaan
• Mahdollisuus yhteiseen illalliseen: Restaurant Acht & Dreissig (omakustanteinen)
Torstai 24.1.2019

•
•
•
•
•

Hotelliaamiainen
Tutustuminen KaDeWe-tavaratalon elintarvikeosastoon, ravintolamaailmaan sekä läheisiin
myymälöihin ja berliiniläiseen katuruokaan
Vaihtoehtoisesti halukkaat voivat käyttää myös kolmannen matkapäivän messuilla
Kuljetus lentokentälle hotellista klo 15.00
Lento: Berliini-Helsinki AY1438 17:50–20:45
Lento: Helsinki-Kajaani AY419 21:20–22:40

Kaikki ajat ovat paikallista aikaa. Järjestäjä pidättää oikeuden ohjelmamuutoksiin.

Lisätietoja
Arktiset Aromit ry / KALKE-hanke, Elina Nihtilä, puh 040 164 6177, elina.nihtila@arktisetaromit.fi
Opintomatka on osa Arktiset Aromit ry:n KALKE-hanketta, jota rahoittaa Kainuun ELY-keskus,
Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta. KALKE-hankkeen tavoitteena on edistää
Kainuun luonnontuotealaa. Matka on tarkoitettu Kainuussa luonnontuote-, elintarvike- ja
matkailualalla toimiville.

