
Maamess 2023 i Tartu 20 – 22.4.2023

Maamess är en internationell lantbruksutställning, som årligen ordnas i Tartu i Estland. 
Utställare på mässan är företag och organisationer engagerade i jordbruk, skogsbruk, 
livsmedel och trädgårdsskötsel.

Maamess 2023 är den: 

       - 29:e internationella lantbruksutställningen 
         (jordbruksmaskiner, jordbruksprodukter, mjölknings- och ladugårdsutrustning,   
        foder och fodertillsatser, växtskydds- och gödselmedel, djuruppfödning,            
        veterinärmedicinska läkemedel och läkemedel, försäkringar och lån, utbildning     
        och rådgivning)

      - 27:e internationella träbearbetnings- och skogsbruksutställningen                 
        (skogsmaskiner och utrustning, sågar, torkar, träbearbetningsmaskiner och    
        –utrustning, skogsskötsel och förnyelse, skogsbruk, transportmedel, specialkläder  
        och skyddsutrustning, jakt, utbildning och rådgivning)

      - 27:e matmässan 
        (livsmedelsindustrin råvaror, mat och alkohol, gårds- och ekologiska produkter,  
        utrustning för livsmedelsindustrin, förpackningsutrustning och material)

      - 23:e trädgårdsutställningen 
        (frön och plantor, växtförädling, trädgårdsredskap och -utrustning,    
        inredningselement för trädgården, trädgårdsskötsel, växthus och trädgårdshus,  
        gräsmattor, landskapsprojekt, biskötsel)

I Maamess 2022 deltog 424 utställare från åtta olika länder, utställningsyta; 
ute 70 000 m2 och inne 6500 m2. Mässan besöktes av 40 056 personer.

Mera information om mässan på adressen: https://maamess.ee/fi/



Europeis ka jordbruksf onden för  
landsbygdsutv eckling: Europa
investerar i landsbygdsområden

Program och tider för resan:

Torsdag 20 april                                                                                                                                            
kl.06.00  Bussen avgår från Karleby                                                                                              
kl.16.30  Tallink/MyStar avgår från Helsingfors                                                                         
kl.18.30  Ankomst till Tallin. Bussen fortsätter till Tartu. Inkvartering på Pühajärve Spa 

Fredag 21 april
  Frukost på hotellet
kl.09.30  Avfärd från hotellet till Maamess
kl.18.00 Avfärd från mässan till Tallinn. Inkvartering på Hotel Europa

Lördag 22 april
  Frukost på hotellet och egen tid i Tallinn
kl.16.30  Tallink/Megastar avgår
kl.18.30  Ankomst till Helsingfors. Bussen kör till Österbotten
ca kl.03 Tillbaka i Karleby

Resans pris:  175 €/person i dubbelrum
                      Enkelrumstillägg 85€ 
  
I priset ingår: Buss och båtresa tur-retur
                       Logi på Pühajärve Spa i dubbelrum + frukost
   Logi på Hotel Europa i dubbelrum + frukost
   Inträde till Maamess 2023   
                        Yrkeschaufförs tjänster och reseledare

Reseledare: Anders Wikberg och Patrik Majabacka  

Övrigt:   Teknisk researrangör Lindell Travel Team Ab
   Kom ihåg att giltigt pass eller EU-identitetsbevis behövs!

Förfrågningar riktas till Patrik, tfn +358 50 599 0463 eller patrik.majabacka@skogscentralen.fi 

Anmälan senast 15.3.2023 på www.edunova.fi (kurser/ område skog).


