TERVETULOA MUKAAMME MESSUMATKALLE
HANNOVERIIN 30.5.- 2.6.2022!
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Hannover Messe - maailman johtava teollisuusteknologian messutapahtuma. Tapahtuman teemoja ovat
mm. Industry 4.0, digitalisaatio, teollisuusautomaatio, uudet tuotantoteknologiat ja energiatehokkuus.
Messuilla on tarjolla myös oheisohjelmaa: laaja valikoima foorumeita, konferensseja ja erikoistapahtumia.
Hannover Messe kokoaa yhteen teknologia-alojen johtavat laitetoimittajat ja käyttäjät. Edellisillä
messuilla oli 6500 näytteilleasettajaa ja 215 000 kävijää. Näytteilleasettajista 60 % tuli Saksan
ulkopuolelta.

Lähde mukaan NewTech-hankkeen tarjoamalle markkinaselvitys-, fact finding- ja
matchmaking -matkalle Hannoverin Messuille 3 0 . 5 . - 2 . 6 .2022
Majoittuminen yhden tai kahden hengen huoneessa Boutique City Inn -hotellissa, joka on neljän tähden
hotelli erittäin keskeisellä sijainnilla 500m Hannoverin rautatieasemalta. https://www.city-inn-hotel.de/
Ohjelma:
Lentoaikataulu
Maanantai 30.5.2022
Lennot Kuopio-Helsinki-Hampuri (8:50 – 12:10),
30.05.2022 Kuopio - Helsinki AY0362 08:50 - 09:50
josta junamatka Hampurin päärautatieaseman
30.05.2022 Helsinki - Hampuri AY1423 11:10 - 12:10
kautta Hannoverin päärautatieasemalle ja hotellille.
02.06.2022 Hampuri - Helsinki AY1426 19:00 - 21:50
Tiistai-keskiviikko 31.5. ja 1.6.2022 Messupäivät.
02.06.2022 Helsinki - Kuopio AY0379 23:45 - 00:45
Torstai 2.6.2022 Hotellista kirjautumisen jälkeen
omatoiminen siirtyminen messuille tai muuta vapaata
ohjelmaa. Iltapäivällä Juna Hampuriin päärautatieasemalle, josta jatketaan lentoasemalle.
Lennot Hampuri-Helsinki-Kuopio (19:00 – 00:45).
Matkan hinta: 1 695,00 €/hlö 1hh ja 1290,00 €/hlö 2hh (alv. 0%)
(+ junamatka Hampurin lentoasema-Hannover HBF-Hampurin lentoasema menopaluu 36 € lisämaksusta).
Hinta edellyttää 10 hlön osallistumista. Vastuullinen matkanjärjestäjä Saarikoski Travels pidättää oikeuden
mahdollisiin muutoksiin. Laskussa hintaan lisätään alv:n osuus.
Hintaan sisältyy: Finnairin edestakaiset lennot (Kuopio-Helsinki-Hampuri-Helsinki-Kuopio) reittivuoroilla
turistiluokassa, lentokenttäverot ja matkustajamaksut, sekä matkatavaran ruumassa (23 kg).
Majoittuminen yhden tai kahden hengen huoneessa (3 yötä), sisältäen aamiaiset (3 kpl). Matkatoimiston
palvelumaksut sekä NewTech-hankkeen henkilön tuki matkan aikana.
Matkan ennakkomaksu (50 €) ja täysin maksuton peruutus 18.3.2022 mennessä, jonka jälkeen peruutus- ja
maksuehdot ovat porrastetut. Matkan loppuhinta veloitetaan 14.4.2022, jonka jälkeen maksupalautusta ei
suoriteta.
Ilmoittautuminen: Varmistaaksesi paikkasi, ilmoittaudu mahdollisimman pian sähköpostitse:
tiina.kaksonen@navitas.fi, viimeistään 18.2.2022 mennessä. Matkan voi perua kuluitta 18.3.2022 asti.
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