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ESPANJAN AURINKORANNIKOLLE
Matkapojat Oy tarjoaa Suomen Yrittäjien kanssa tekemänsä sopimuksen mukaisestiYrittäjäjärjestöille ja Yrittäjäyhdistyksille valmiita
matkapaketteja ”avaimet käteen” periaatteella.
Tässä esitteessä on esimerkkimatkana Espanjan Aurinkorannikolle suuntautuva matka. Perusmatkan ohjelmallisen sisällön
voi jokainen alue- ja toimialajärjestö sekä yrittäjäyhdistys itse räätälöidä mieleisekseen käyttämällä tässä esitettyjä valmiiksi
ajateltuja kokonaisuuksia, joiden toimivuus on testattu aiemmilla matkoilla.
Räätälöimme mielellämme yrittäjämatkoja myös muihin kohteisiin!
Pyydä täsmennetty tarjous ryhmämyynnistämme: puh. 010 2323 440 tai ryhmat@matkapojat.fi

ESPANJAN AURINKORANNIKKO – SUOMALAISTA YRITTÄJYYTTÄ ULKOMAILLA
Tällä matkalla tutustutaan Aurinkorannikon Yrittäjät ry:n avulla paikallisiin suomalaisiin yrityksiin ja yrittäjyyteen Espanjassa yleisestikin. Haluttaessa kuullaan myös tärkeää tietoa mm. espanjalaisesta yritysmaailmasta ja kiinteistökaupasta. Matkalla on mahdollisuus
tutustua myös paikallisen ja suomalaisen kulttuurin eroihin sekä tehdä retkiä eri kohteisiin Aurinkorannikolla. Huomaathan, että
täsmennämme matkaohjelman jokaiselle ryhmälle erikseen niin, että se soveltuu ryhmän valitsemien lentojen lentoaikatauluihin.
Matkalle voidaan lähteä myös muilta Suomen lentokentiltä esim. Tukholman kautta Malagaan lentäen.
Koska Yrittäjämatkat ovat valmismatkoja, joiden vastuullinen matkanjärjestäjä on Matkapojat Oy, voivat kaikki matkalla olijat
keskittyä suunniteltuun ohjelmaan.
1. MATKAPÄIVÄ
Tarvittaessa järjestämme ryhmälle kuljetuksen Helsinki-Vantaan lentoasemalle. Lento Helsinki – Malaga, josta bussikuljetus Fuengirolaan ja
majoittuminen hotelliin. Tervetulo-tapahtuma ravintola La Leonassa tapaksineen ja kävelykierros Fuengirolassa. Illallinen paikallisessa ravintolassa.
2.-3. MATKAPÄIVÄ
Aamiainen hotellissa. Aamiaisen jälkeen voit valita oheisesta taulukosta ryhmällesi sopivan asiaohjelman aiheet. Taulukossa on myös vapaa-aikaan
liittyvää yhteisöllistä ohjelmatarjontaa. Päivittäisinä aterioina on hotelliaamiaisen lisäksi lounas ja illallinen paikallisessa ravintolassa ja lähtöä edeltävänä iltana on juhlaillallinen.
4. MATKAPÄIVÄ
Aamiainen hotellissa. Vapaata aikaa ja bussikuljetus lentoaikataulun mukaisesti Malagan lentokentälle, josta lennetään takaisin Helsinkiin. Tarvittaessa
järjestämme myös kuljetuksen Helsingin lentoasemalta ryhmän lähtöpaikkakunnalle.
MATKAN ESIMERKKIHINTA (arvio)

980€

/ henkilö 2 hengen huoneessa

1140€

/ henkilö 1 hengen huoneessa

Matkan esimerkkihinnat edellyttävät vähintään 30 matkustajan ryhmää.
Hintaan sisältyy:
•
•
•
•
•

lentomatkat Helsinki – Malaga – Helsinki reittilennoilla turistiluokassa
lentokenttäkuljetukset Malaga – Fuengirola – Malaga
majoitus hyvätasoisessa hotellissa Fuengirolassa aamiaisella
matkaohjelman mukaiset ateriat ruokajuomineen
yhden matkan vetäjän vapaa matka kahden hengen huoneessa

Lisämaksusta:
• oheisesta taulukosta valitut seminaarit ja retket
• muut retket ja asiaohjelmat (kysy vaihtoehtoja Matkapojat Oy:n myyjältä)
• lisäyöt matkakohteessa
• matkavakuutus

Esimerkkihotelli: Monarque Fuengirola Park Hotel ****

YRITTÄJÄMATKOJEN SEMINAARI- JA
RETKIOHJELMAVAIHTOEHDOT 2017
Hinnat edellyttävät vähintään 30 osallistujaa / ryhmä ja sisältävät
tarvittavan kokoustilan ja kokousvälineistön vuokran.
YRITTÄJÄSEMINAARI

22€/hlö

3-4 tuntia

22€/hlö

4 tuntia

29€/hlö

4 tuntia

59€/hlö

4 tuntia

35€/hlö

8 tuntia

22€/hlö

4 tuntia

65€/ryhmä

4 tuntia

49€/hlö

n. 5 tuntia (n. 3 tuntia kevyttä kävelyä)

124€/hlö

koko päivä

54€/hlö

koko päivä

59€/hlö

koko päivä

49€/hlö

koko päivä

54€/hlö

koko päivä

Ryhmä voi valita seminaarin aiheen seuraavista:
1. suomalainen yrittäjänä Espanjassa
2. yksityis- ja yritysvakuutukset sekä kokemuksia ongelmatapauksista
3. yrityksen perustaminen Espanjaan ja sen haasteet
4. yrityksen osto, myynti ja rahoitus
5. loma- tai sijoitusasunto, osto, myynti, rahoitus ja markkinatilanne
6. nainen yrittäjänä Aurinkorannikolla
7. tietyn toimialan yrittäjien kokemuksia Suomesta ja Espanjasta
8. suomalainen yhteistö Aurinkorannikolla, infra, palvelut ja yritykset, muuttoliike Espanjaan
9. pankin, vakuutusyhtiön ja asianajotoimiston seminaari (osin englanninkielinen) (käsitellään mm. maahanmuuttoon liittyviä ”virallisia” asioita)
10. ryhmän oma toive (voidaan räätälöidä ryhmän toiveen mukaan)

ASUNTOKAUPPASEMINAARI
Eri välittäjien esitykset ja tapaamiset.

SUOMEN SUURLÄHETYSTÖN JA FINNPRON SEMINAARI / TAPAAMINEN
Tämän seminaarin onnistuminen riippuun mm. suurlähettilään työtilanteesta matkanne aikana.

SUOMEN YRITYSKAUPAT OY SEMINAARI
Intensiiviseminaari yrityksen hankintaan ja myymiseen liittyen.

TUTUSTUMINEN MALAGASSA TEKNOLOGIAPUISTOON + PRO MALAGAN SEMINAARI
Englannin kielellä. Hintaan sisältyy bussikuljetukset, opastettu kierto- ja ostoskävely Malagassa
sekä lounas ja illallinen Malagassa.

YRITTÄJÄSEMINAARI JA OPASTETTU KÄVELYKIERROS MIJAKSESSA
Hintaan sisältyy bussikuljetukset, opastettu kiertokävely ja seminaari sekä lounas tai illallinen Mijaksessa.

OPASTETTU VAELLUS VUORISTOISESSA MAASTOSSA
Fuengirolan lähimaastossa.

CAMINITO DEL REY - KÄVELYRETKI UPEISSA VUORISTOMAISEMISSA
Hintaan sisältyy bussikuljetukset, sisäänpääsy Caminito del Reylle sekä lounas.

TUTUSTUMINEN EUROOPPALAISEEN ALKOHOLIKAUPPAAN - VIINITILAVIERAILU
Hintaan sisältyy bussikuljetukset, tutustuminen viinitilaan upea tapas-lounas, illallinen
viinikoulutuksella sekä suomenkielinen opastus.

ENGLANTILAINEN GIBRALTAR
Hintaan sisältyy bussikuljetukset, opastettu tutustuminen Gibraltariin sekä lounas.

VUORISTOKYLÄ RONDA
Hintaan sisältyy bussikuljetukset, suomenkielinen opastus, lounas ja illallinen.

PERINTEINEN GRANADA
Hintaan sisältyy bussikuljetukset, suomenkielinen opastus, lounas ja illallinen.

KANSAINVÄLINEN SEVILLA
Hintaan sisältyy bussikuljetukset, suomenkielinen opastus, lounas ja illallinen.

MATKAEHDOT:
Matkoilla noudatetaan Matkapojat Oy:n ryhmäehtoja, jotka saat matkamyyjältämme ryhmäkohtaisen täsmällisen tarjouksen yhteydessä.
Tuossa vaiheessa määritellään myös ryhmäkohtaisesti matkaa koskevat maksu – ja peruutusehdot.
MUUTA HUOMIOITAVAA:
Huomaathan, että matkaohjelmat, lentoaikataulut, majoituspaikat ja hinnat ovat suuntaa antavia arviohintoja. Matkan lopullinen hinta voi poiketa
tässä esitteessä mainitusta arviohinnasta huomattavastikin, koska siihen vaikuttavat sovittu matkaohjelma, valitun lennon ja hotellin kulloinenkin
varaustilanne sekä matkustussesonki.

RYHMÄVARAUKSET • 010 2323 440 • ryhmat@matkapojat.fi
Puheluiden hinnat lankapuhelimesta 8,35 snt/puh + 3,2 snt/min, matkapuhelimesta 19,2 snt/min.
Tämän esitteen matkojen vastuullinen matkanjärjestäjä on Matkapojat Oy. Tämän esitteen tiedot ja hinnat perustuvat elokuun 2016 tietoihin.
Matkapojat Oy noudattaa tämän esitteen matkoissa Matkapojat Oy:n ryhmämatkaehtoja. Ehdot ovat nähtävissä Matkapojat Oy:n kotisivuilla osoitteessa:
www.matkapojat.fi/matkaehdot tai ne ovat pyydettävissä Matkapojat Oy:n toimistoista.
Matkapojat Oy on asettanut tämän esitteen matkoista valmismatkaliikkeistä annetun lain (939/2008) 9 §:ssä tarkoitetun vakuuden Suomen Kuluttajavirastolle.
Pidätämme oikeudet muutoksiin.

