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Hyvän mielen sadonkorjuumatka eteläiseen Saksaan Baden-Württembergin alueelle 
30.9. – 4.10.2018 

Baden-Württemberg on Saksan osavaltio maan lounaisosassa. Etelässä sen rajanaapuri on Sveitsi, 
lännessä Ranska. Osavaltion pääkaupunki on Stuttgart. Entisen Oulun läänin alueen monet tahot 
tekevät yhteistyötä Baden-Württembergin alueen kanssa, Maa- ja kotitalousnaisilla on myös ollut 
vuosien aikana tapaamisia saksalaisten maaseudun naisten. Stuttgartissa järjestetään lokakuussa 
iso juhlamaatalousnäyttely ja sadonkorjuujuhla. Nyt teemme matkan sinne, tule mukaan! 

 
 
 
Lentoaikataulu 
30.9. Oulu – Helsinki  AY 450 klo 5.55 – 6.55 
30.9. Helsinki – Stuttgart AY 1451 klo 8.10 – 9.40 
4.10. Stuttgart – Helsinki AY 1452 klo 10.25 – 14.10 
4.10. Helsinki – Oulu AY 441 klo 16.00 – 17.00 
 
Hotelli Maritim Hotel Stuttgart https://www.maritim.de/de/hotels/deutschland/hotel-
stuttgart/unser-hotel  

 
Alustava matkaohjelma 
30.9. Sunnuntai 
Lento Oulusta Helsinkiin varhain aamulla ja sieltä edelleen Stuttgartiin. Perille saavutaan klo 
9.40 paikallista aikaa. Kaupunkikierros bussilla, lounas ja kävelykierros, majoittuminen 
hotelliin. Yhteinen iltaruokailu. 
1.10. Maanantai 
Retki alueen maaseudun yrityksiin, maatilat ja tilapuodit – juusto, marjat. Yhteinen 
iltaruokailu. 
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2.10. Tiistai  
Aamiainen. Tutustuminen Etelä-Saksan suurimpaan maatalousnäyttelyyn,   
http://www.lwh-stuttgart.de/  
https://www.facebook.com/lwhstuttgart/   
https://www.youtube.com/watch?v=BvGTZArMlqI  
Yhteinen iltaruokailu. 
3.10. Keskiviikko 
Mahdollisuus omaan aikaan tai käynti maatalousnäyttelyssä tai Mersu- tai Porche-museossa. 
Illalla yhteinen sadonkorjuu iltaruoka Canstatter Wasen. 
4.10. Torstai 
Aamiainen. Bussikuljetus lentokentälle. Lento Helsinkiin lähtee klo 10.25 paikallista aikaa. 
Jatkolento Ouluun lähtee klo 16 ja perillä Oulussa klo 17. 
 
Ohjelman muutokset ovat mahdollisia. FMT / Forssan Matkatoimisto Oy 
 
Matkan hinta: jäsenet 1540 €/henkilö, ei jäsenet 1570€/ henkilö. Matka toteutuu 
kun lähtijöitä on 25 henkilöä. 
 
Hintaan sisältyy 
-Oulu – Helsinki – Stuttgart – Helsinki – Oulu Finnairin lennoilla turistiluokassa 
-matkustajamaksut ja lentokenttäverot 
-matkatavarat (8 kg käsimatkatavaraa ja 23 kg ruumaan menevä matkalaukku) 
-bussikuljetukset Saksassa 
-majoittuminen jaetussa kahden hengen huoneessa 
-aamiaiset ja ohjelmassa mainitut ruokailut 
-näyttelylippu 
-ohjelmassa mainitut vierailut ja sisäänpääsymaksut 
-Forssan Matkatoimiston palvelut 
 
Hintaan ei sisälly 
-ruokajuomat 
-matkavakuutus, joka jokaisen on hyvä itse tehdä 
-majoittuminen yhden hengen huoneessa 
-muut ateriat 

 
Tiedustelut maija-liisa.tausta-ojala@maajakotitalousnaiset.fi  
 
Sitovat ilmoittautumiset 6.8.2018 mennessä nettilomakkeella 
https://link.webropolsurveys.com/S/92395DC70BD6D6AC 
tai info.oulu@proagria.fi  
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