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Minnesota ja Islanti, 4-12.4.2018
Keväällä 2018 järjestämme perinteisen opintomatkan Pohjois-Amerikkaan. Tämän vuoden
kohteena on Minnesotan osavaltio Yhdysvalloissa. Alue on voimakasta maidontuotantoaluetta ja
siellä on käytössä USA:n mittakaavassa suhteessa enemmän automaattilypsyä.
Vierailukohteet valitaan yhteistyössä Minnesotan yliopiston kanssa ja edustavat alueen
parhaimmistoa. Tilojen koko on 100–1000 lehmää ja ne ovat erittäin hyvin johdettuja.
Tänä vuonna matkaan on mahdollisuus liittää myös Stop Over Islannissa menomatkalla ja tutustua
eksoottiseen Islantiin. Alla matkan alustava aikataulu:

Keskiviikko 4.4.
Lentomme lähtee iltapäivällä Helsinki Vantaalta kello 15.30 ja on perillä Reykjavikissa kello 16:00. Illalla
meillä on aikaa tutustua Reykjavikiin.

Torstai 5.4
Tämä päivä on varattu tutustuminen Islannin luontoon ja maisemiin. Islannissa yhdistyy luonnon karuus
kuumiin lähteisiin ja mahtaviin maisemiin. Yhtenä kohde vaihtoehtona ovat Sininen laguuni ja Kultainen
kierros.

Perjantai 6.4
Perjantaina meillä on aikaa tutustua vielä aamupäivällä Islantiin ja iltapäivällä kello 16.45 lentomme lähtee
kohti Minnesotaa. Perillä Minneapoliksessa olemme 18.05. Illalla siirrymme Rochesteriin, jonne ajo-aika
kentältä on noin 2 tuntia.
Mikäli et halua osallistua Islannin osuuteen, niin siinä tapauksessa lähtö on Helsingistä kello 15.30
iltapäivällä.

Lauantain 7.4
Lauantaina meillä on tilavierailupäivä. Päivän aikana meillä on 4-5 tilakohdetta Rochesterin lähettyvillä.

Sunnuntai 8.4
Sunnuntaina siirrymme toiseen osaan Minnesotaa ja päivällä meillä on muutama tilavierailukohde.
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Maanantai 9.4
Maanantaina meillä on tilavierailupäivä ja päivän aikana meillä on 3-5 tilakohdetta.

Tiistai 10.4
Tiistaina meillä on tilavierailupäivä ja päivän aikana meillä on 3-5 tilakohdetta.

Keskiviikko 11.4
Keskiviikkona meillä on mahdollisuus vielä tilavierailuille tai luennoille. Iltapäiväksi meille on varattu myös
aikaa vierailulle Mall of Americassa, joka on pitkään ollut Pohjois-Amerikan suurin ostoskeskus. Lentomme
kohti Islantia lähtee kello 19.30, perille Helsinkiin saavumme seuraavana päivänä.

Torstai 12.4
Vaihdamme konetta Islannissa aamulla ja Helsingissä olemme kello 13.50 iltapäivällä

Matkan hinta ja sisältö
Matkan hinta ilman Islannin pysähdystä on n.2300 € tämän hetken dollarin kurssilla ja lentokenttäveroilla.
Hinta sisältää lennot Helsingistä Minneapolikseen ja takaisin, majoituksen 2 hh huoneissa, aamupalan,
kuljetukset perillä, tilavierailujen järjestelyt, ohjelman, suojavaatetuksen, kenkäsuojat, matkanjohtajan
palvelut ja tulkkauksen.
Majoittuminen yhden hengen huoneessa lisää matkan hintaa n.400 euroa. Käytännön syistä johtuen osa
päivä ruokailuista on sisällytetty matkaohjelmaan ja niiden lisäkustannus on n.100 €.
Mikäli haluat sisällyttää menomatkalle pysähdyksen Islannissa nostaa se matkan hintaa n.400–600 €,
riippuen toteutettavasta ohjelmasta ja retkistä.
Matka ei ole ns. täyshoitomatka ja matkalaisilla mahdollisuus tehdä verotuksessa
päivärahavähennys. Päivärahan arvo on tällä hetkellä noin 60 euroa / matkapäivä.

Matka on todellinen ammattimatka, vain Islannin osuus on todellista vapaa-aikaa. Kokemuksen mukaan,
aikaerosta ja päivien pituudesta johtuen uni maittaa illalla todella hyvin. Aikaisempien vuosien perusteella
voimme luvata että matka on todella antoisa joka suhteessa kaikille osallistujille.

Mikäli olet kiinnostunut matkasta ole rohkeasti yhteydessä Sampsaan joko sähköpostilla
sampsa.husu@gmail.com tai puhelimitse 0400 601 513.
Mikäli sinulla tuli jotain kysyttävää, vastaamme mielellämme kysymyksiin!

Terveisin, Sampsa ja Jouni!
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