Utbildningsprojektet Forestpoint 2016–19 – för österbottniskt kunnande inom skogsbruk och
bioenergi planerar en resa till

Maamess 2018 i Tartu 18.– 20.4.2018
Maamess är en internationell lantbruksutställning, som årligen ordnas i Tartu i Estland, där företag och
organisationer som är engagerade i jordbruk, skogsbruk, livsmedel och trädgårdsskötsel deltar
Maamess 2018 är den:
• 26:e internationella lantbruksutställningen (jordbruksmaskiner, jordbruksprodukter, mjölkning, foder och
fodertillsatser, växtskyddsmedel och gödselmedel, avel, avelsdjur, veterinärmedicinska läkemedel och läkemedel,
försäkring och lån, utbildning och rådgivning)
• 24:e internationella träbearbetnings- och skogsbruksutställningen (skogsmaskiner och maskiner,
sågverk, träbearbetningsmaskiner och -utrustning, skogsunderhåll och förnyelse, skogsvård, transportmedel,
kläder och skyddsutrustning, jakt, utbildning och rådgivning)
• 24: e livsmedelsmässan (livsmedelsindustrin råvaror, mat och alkohol, gård och ekologiska produkter, utrustning för livsmedelsindustrin, förpackningsutrustning och material)
• 20:nde trädgårdsutställningen (frön och plantor, växtförädling, trädgårdsredskap och trädgårdsredskap,
trädgårdsdesignelement, skönhetsbehandling, växthus och trädgårdshus, gräs- och landskapsarbeten, biodling)
I Maamess 2017 deltog 500 utställare från 10 länder, utställningsyta; ute 60 000 m2 och inne 6500 m2.
Mässan besöktes av 43 510 personer.

22.1.2018/YA

Mera information om mässan på adressen: http://maamess.ee/mess/temaatika

Program och tider för resan
Onsdag 18.4
11.00		
21.30		
21.30–		

Bussen startar från Karleby, kör via Vasa och Närpes till Helsingfors hamn
Viking Line, m/s XPRS avgår till Tallinn
Inkvartering i B4 hytter

Torsdag 19.4
07.00		
			
Ca 10.30		
18.00		
Ca 21.00		

Bussen kör av båten till lämpligt hotell för frukost
Efter frukost startar färden mot Tartu
Besök på internationella mässan Maamess 2018
Mässan stänger, avfärd mot Tallinn
Incheckning vid hotell Park Inn Rezidoor

Fredag 20.4
07.00		
			
10.45		
12.00		
14.15		
Ca 23.45		

Frukost på hotellet
Utcheckning och egen tid i Tallinn
Avfärd från hotellet till hamnen
Eckerö Line avgår till Helsingfors
Ankomst till Helsingfors
Bussen tillbaka i Karleby

Resans pris: 		

160 €/person i tvåpersoners hytt och rum. Tillägg för enkelhytt och enkelrum.

I priset ingår:
		
			
		

Buss och båtresa tur-retur
Hyttplats (B4 för två personer)
Logi på hotell Park Inn Rezidoor i två personers rum inkl. frukost
Inträde till Maamess 2018
Yrkeschaufförstjänster och reseledare

Reseledare: 		
Övrigt om resan:

Anders Wikberg och Patrik Majabacka
Teknisk researrangör Ingves & Svanbäck.

Är du intresserad av att besöka mässan så anmäl dig till Pernilla Kvist, tfn 0500 863 671 eller
pernilla.kvist@yrkesakademin.fi senast 19.3.2018.

