
Lähde mukaan Green Care -ammatti- ja 
verkostoitumismatkalle ma 20.- to 23.4.2020

Finnairin suorat lennot Helsinki-Amsterdam-Helsinki
Tapaaminen 2. terminaalin pääaulassa Helsinki-Vantaan lentoasemalla 

maanantaina 20.4.2020 aamulla klo 6:15, lento lähtee klo 8:10 ja saapuu 
9:40 Amsterdamiin, jossa paikallinen bussi on vastassa

Maanantaina käydään yhdessä Green Care -vierailukohteessa, tiistaina & 
keskiviikkona molempina kahdessa Green Care -kohteessa (kohteet varmistuvat 
myöhemmin, mutta toivomuksena on ainakin sosiaalipedagoginen hevostoiminta,
puutarhaterapia, kuntouttava hoiva eri ikäisille maatilalla tai muutoin) 

Torstaina aamiaisen jälkeen ennen lähtöä lentokentälle on vapaata aikaa 
Amsterdamissa

Bussi lentokentälle lähtee Amsterdamin keskustasta klo 15:30, klo 16:50 on oltava
kentällä, lento lähtee klo 18:50 ja saapuu Helsinki-Vantaalle torstaina 
23.4.2020 klo 22:10

Majoitus matkalla jaetussa kahden hengen huoneessa hyvissä hotelleissa, sisältäen
aamiaiset

Bussikuljetukset paikan päällä ja kuljettajan kustannukset sisältyvät hintaan
Suomalainen AMK-agrologi matkanjohtajana & tulkkina

Matkan hinta min 1215 €– max 1575 € riippuu lähtijöiden määrästä (10-12
osallistujaa: 1575 € / henkilö, 13-14 osallistujaa: 1325 € / henkilö tai 15-17 
osallistujaa: 1215 € / henkilö)
+ Erillinen ruokapaketti 210 € / henkilö (3 lounasta, 3 illallista, yksi ruokajuoma / ateria)
( Yhden hengen huoneesta lisämaksu 230 € / henkilö)
- Verot ja viranomaismaksut sisältyvät matkan hintaan

Tee varaus matkalle pian, viimeistään 17.1.2020, varausmaksu (450 € / 
osallistuja) erääntyy ilmoittautumisajan umpeuduttua helmikuun alussa.

Kun haluat lähteä mukaan keväiseen Hollantiin, lähetä seuraavat tiedot 
sähköpostilla 17.1.2020 mennessä osoitteeseen info@lillukkametsa.fi:
1) Nimi (1.etunimi ja sukunimi kuten passissa)
2) Puhelinnumero
3) Osoite
4) Sähköposti
5) Mahdolliset ruoka-aineallergiat
6) Tieto saako nimen ja yhteystiedot julkaista osallistujalistassa

Ammattimatka on osa yritysryhmähanketta ”Hoivaa ja voimaa Etelä-
Pohjanmaan luonnosta”, mutta avoin kaikille Green Care -toimijoille, myös 
esimerkiksi opiskelijoille ja tutkijoille

Lisätiedot matkasta puh. 040 826 8698 tai aana.vainio@gmail.com 

Matkan ohjelma ja vierailukohteet täsmentyvät alkuvuodesta 2020 

Vastuullinen matkanjärjestäjä on Matkatoimisto Farmimatkat Oy.
Farmimatkat pidättää oikeudet muutoksiin majoituksissa, aikataulussa ja vierailukohteissa.
Matkatoimisto Farmimatkat Oy:n erikoisehtoihin voi tutustua www.farmimatkat.fi --> matkaehdot
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