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MAATALOUSMATKA ITALIAAN 18. – 23.10.2021 

Matkaohjelma: 

18.10.2021 Maanantai¨ 
Klo 22:25 Saapuminen Bolognan lentokentälle, josta lähdemme tilausbussilla oppaan kanssa suoraan Bolognan 
hotelliin, hotel SHG Bologna****. 
 
19.10.2021 Tiistai                                                                                                                     
Aamiaisen jälkeen bussi vie meidät Bolognan näyttelyalueelle, 
jossa vietämme koko päivän Eima-maatalouskonenäyttelyssä 
www.eima.it . Illansuussa siirrymme bussilla Parman 
kaupunkiin ja hotelliin, jossa vietämme kaksi yötä, Hotel 
Button***. Illallinen hotellissa 
 
 
20.10.2021 Keskiviikko                                                                                                               
Parma on vahvaa maatalousaluetta, sieltä tulevat kuuluisat Parman juustot ja Parman kinkut, joihin tutustumme 
tänään. 
 

 
 
Heti aamiaisen jälkeen lähdemme juustolaan. Suurella monipuolisella 
luomutilalla seuraamme parmesanjuuston valmistusta. Katsomme mahtavat 
juustohallit, missä juustoja kypsytetään. Näemme viljelysmaat ja tilan 700-
päisenlypsykarjan. Aperitiivin kanssa maistelemme eri kypsymispisteessä 
olevia parmesan luomujuustoja. Lopuksi nautimme lounaan tilan 
ravintolassa. Azienda Agricola Bertinelli - www.bertinelli.it 
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Iltapäivällä tutustumme alueen toiseen tärkeään tuotteeseen: Parman 
kinkkuun. Perheyhtiössä valmistetaan läheisten sikaloiden raaka-aineesta 
kuuluisia kinkkuja, joiden kypsymisaika vaihtelee samoin kuin parmesan-
juuston, 12 kuukaudesta 24 kk tai vielä pitempään. Yhtiön tiloissa on 
myös kauppa ja ruokala, jossa saamme maistella tehtaan tuotteita. 
 
 
Illalla menemme viehättävälle pikkutilalle, jossa 70 h alueella viljellään luomuna viljaa, vihanneksia, 
800 erilaista hedelmälajia, myös viinirypäleitä viiniksi ja erilaisia mausteyrttejä. Maatilalla myydään omia 
vihannes-ja tomaattisäilykkeitä sekä eri hedelmistä valmistettuja hilloja. Maatilan ravintolassa nautimme tilan 
omista tuotteista valmistetun herkullisen illallisen. Agriturismo Alba del Borgo - www.albadelborgo.it 

21.10.2021 Torstai  

Aamiaisen jälkeen jätämme Parman ja lähdemme bussilla pohjoiseen päin. Mantovan provinssissa on tämän 
aamun tilavierailumme.  

Vierailemme tilalla, joka käyttää karusellilypsyasemaa 600 lehmän lypsämiseen. Tilalla on käytössä myös 
paikallisen valmistajan Dinamica Generalen nykyaikaista laitteistoa kuten ajettavaan apevaunuun integroitu 
vaaka ja NIR-analyysi. Kevyt lounastarjoilu tilalla. 

Tilavierailun jälkeen jatkamme matkaa Veronaan, jossa 
virkistäydymme ensin hotellissa, Hotel Mastino*** ja sitten teemme 
mielenkiintoisen kävelyretken Veronan kaupungin historiallisessa 
keskustassa.  
 
Olemme nyt viinialueella, joten myöhemmin iltapäivällä ajamme 
viinitilalle, jossa tutustumme tuotantolaitokseen, kuulemme viinin 
viljelystä ja valmistuksesta ja eri viinilaaduista, joita sitten maistelemme 
runsaalla illallisella. La Cantina e l’Agriturismo Corte Merci - www.cortemerci.com 
 
22.10.2021 Perjantai 
Aamiaisen jälkeen lähdemme nyt kohti Milanoa, jossa viimeinen hotellimme.  

Ennen kaupunkiin saapumista poikkeamme alueelle, jolla leviää laajat silmiin kantamattomat riisipellot. Käymme 
500 h riisitilalla, jossa viljellään ja valmistetaan arvostettua Carnaroli-risottoriisiä. Teemme kierroksen tilalla 
jeepeillä ja kuulemme samalla riisin viljelyksestä ja käsittelystä. Riisiä on viljelty kautta aikojen Pohjois-Italiassa ja 
tänä päivänä sitä viedään täältä jopa Kiinaan. Saamme seurata risoton valmistusta ja sitten nautimme sitä 
yhdessä ateriaan sopivan viinin kera. Riserva San Massimo - www.riservasanmassimo.net 

Saavumme Milanon hotelliin, Hotel Best Western Antares Concorde****.  

Yhteinen illallinen paikallisessa ravintolassa.  

23.10.2021 Lauantai  
Aikainen aamiainen hotellissa, jonka jälkeen meillä on matkaa Milanon Malpensan kentälle noin 50 km. 
Paluulento lähtee 10.50.  Runsasohjelmainen matkamme on takanapäin. 

Arrivederci mielenkiintoinen Italia… 
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Hinnat:   
1530 €/hlö 2 h huoneessa    
1720 €/hlö 1 h huoneessa  
 
Hintoihin sisältyy:  

 matkaohjelman mukaiset palvelut ja ateriat 
 majoitus valinnan mukaan ja aamiainen ohjelmassa mainituissa hotelleissa 
 paikallisopas suomalaissyntyinen Ursula Satriano, jolla on vuosikymmenien kokemus Pohjois-Italiasta  
 matkanjohtaja tuttu maatalousmatkojen vetäjä Juhani Rahkonen 

 
Lentoaikataulu: 
KL 1170  18.10.2021  18:15 - 19:50 Helsinki - Amsterdam 
KL 1595  18.10.2021  20:40 - 22:25 Amsterdam - Bologna 
KL 1620  23.10.2021  10:50 - 12:45 Milano Linate - Amsterdam 
KL 1169  23.10.2021  14:05 - 17:30 Amsterdam - Helsinki 
KL=KLM Royal Dutch Airlines 
 
Hotellit: 
Bologna 18. - 19.10.21 Hotel SHG Bologna**** - www.shghotelbologna.com 
Parma    19. – 21.10.21 Hotel Button*** - www.hotelbutton.it 
Verona   21. – 22.10.21 Hotel Mastino*** - https://hotelmastino.it/ 
Milano   22. – 23.10.21 Hotel Best Western Antares Concorde**** https://www.hotelconcordemilano.com/en/  
 
VARAUKSET 
Pohjanmaan Matkatoimisto Oy - Maritta Pennanen  
puhelin: +358 400 450 188, sähköposti: maritta.pennanen@pmt.fi 
 
ERITYISMATKAEHDOT 
MATKAN VARAUS- JA MAKSUEHDOT: Matkasopimus syntyy, kun matkustaja tilattuaan matkan suorittaa varausmaksun 
300,00 € hengeltä. Loppusuoritus maksetaan viimeistään 1.9.2021. Jos maksusuoritukset laiminlyödään, on matkanjärjestäjällä 
oikeus purkaa sopimus. 
 
HINNAT: Matkapalvelujen hinnat perustuvat 21.6.2021 voimassa olleisiin hinnastoihin ja valuuttakursseihin. Näiden 
muuttuessa pidätämme oikeuden hinnanmuutoksiin, jotka tarkistetaan 7 viikkoa ennen matkaa. 
 
MUUTOKSET JA PERUUTUKSET: Tämän matkan kohdalla noudatetaan järjestäjätahojen, hotellien ja lentoyhtiöiden meille 
antamia peruutusehtoja: Aikaisemmin kuin 1.9.2021 tapahtuneesta peruutuksesta peritään 250 € henkilö. Tämän jälkeen 
peruutuksista peritään koko matkan hinta.  
 
VAKUUTUS: Matkapalvelujen hintaan ei sisälly vakuutusta. Suosittelemme peruutusturvan kattavan 
matkavakuutuksenottamista jo varauksen yhteydessä. 
 
MATKANJÄRJESTÄJÄN OIKEUDET JA VASTUUT: Matkanjärjestäjällä on oikeus peruuttaa matka mm. matkakohteessa 
ilmenevien ylivoimaisten esteiden vuoksi. Matkanjärjestäjä ei vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat "force majeure" -
tapauksissa. Lisäksi matkanjärjestäjällä on oikeus muuttaa hotellia, kuljetusvälinettä, aikataulua tai reittiä, jos muutokset eivät 
olennaisesti vaikuta matkan sisältöön. Kuljetuksiin osallistuvien lentoyhtiöiden vastuu määräytyy ilmakuljetussopimuslain 
mukaisesti.   
Tiedot annetaan muutosvarauksin. Matkan toteutuminen edellyttää vähimmäisosallistujamäärää; matkan mahdollisesta 
peruuntumisesta ilmoitetaan 15.8.2021 mennessä.- 
 
VASTUULLINEN MATKANJÄRJESTÄJÄ: Pohjanmaan Matkatoimisto Oy, Ostolantie 6, 63700 Ähtäri 
 
 

 


