
 

 
Suomen kokkimaajoukkueen  

Fanimatka kokkiolympialaisiin  
16.2 – 19.2.2020 Stuttgart, Saksa  

 
 
Hyvä yhteistyökumppani 
 
Tule mukaan kannustamaan Suomen kokkimaajoukkue voittoon Stuttgartin kokkiolympialaisissa! 
Järjestämme 16.2 – 19.2.2020 omatoimisen fanimatkan kisoihin. Luvassa on huikeaa 
messutunnelmaa, kun kisaamassa on yli 2000 kokkia yli 50 maasta. Kokkiolympialaiset pidetään 
Intergastra-messujen yhteydessä, joka on yksi Euroopan tärkeimmistä ravintola- ja hotellialan 
ammattilaistapahtumista.   
 
Olemme neuvotelleet yhteistyökumppaneillemme valmiiksi edullisen ryhmälentotarjouksen 
HRG Nordicin kanssa ja majoituksen V8 HOTEL GmbH & Co -hotellista, jossa majoittuvat Suomen 
molemmat kilpailujoukkueet. Hotellista pääsee lentokentälle ja messuille sujuvasti junalla. 
Huonekiintiöön on varattu yhden ja kahden hengen huoneita.  
 
Järjestämme lisäksi matkan aikana yhteisenä ohjelmana tutustumisretken paikalliseen 
kohteeseen (tarkentuu myöhemmin).   
 
Alustava matkaohjelma 
 
Sunnuntai 16.2.2020 
Lento Helsinki – Stuttgart 08:10 - 09:30 
Suomen kokkimaajoukkueen Chef's Table -kilpailusarja klo 14.30 alkaen 
Maanantai 17.2.2020 
Yhteinen tutustumisretki (kohde ja osallistumismaksu tarkentuvat myöhemmin) 
Tiistai 18.2.2020 
Suomen kokkimaajoukkueen Hot Kitchen -kilpailusarja klo 12.00 alkaen  
Tiedotamme illallislippujen saatavuudesta heti, kun saamme kisajärjestäjältä lisätietoa. Paikkoja on 
tulossa myyntiin rajoitetusti. Mahdolliset ennakkoliput laitamme myyntiin yhteistyökumppaneillemme. 
Keskiviikko 19.2.2020 
Palkintojenjakoseremonia klo 10.00 alkaen 
Lento Stuttgart – Helsinki 19:10 - 22:30  
 
   



 

Lennot 
 
Meno 16.2.2020 AY1451 Helsinki – Stuttgart (STR) 08:10-09:30 
Paluu 19.2.2020 AY1454 Stuttgart (STR) – Helsinki 19:10-22:30  
 
300,00 €/hlö meno-paluulento (kiintiö 40 paikkaa)  
315,00 €/hlö meno-paluulento (kiintiö 20 paikkaa) 
405,00 €/hö meno-paluulento (kiintiö 28 paikkaa)  
 
Hintoihin sisältyvät verot, matkustajamaksut ja 1 ruumaan menevä matkalaukku, max. 23 kg.  
Hintaan lisätään laskutuslisä 25,00 €/lasku. 
 
Lentojen varaus  
Sitovat lentovaraukset tehdään alla olevan sähköisen varauslinkin kautta. Voit varata lippuja 
yrityksen edustajana tai yksityishenkilönä. Tässä vaiheessa varausta riittää tieto lippujen 
kappalemäärästä. Tiedustelemme tarkemmat matkustajatiedot varauslomakkeeseen merkityltä 
yhteyshenkilöltä ennen matkan alkua. Tarjoushinta määräytyy varausjärjestyksessä ja on 
voimassa siihen asti, kunnes varauskiintiö on täynnä. Toimi siis nopeasti!  Vastuullisena 
matkanjärjestäjänä toimii HRG Nordic,  joka laskuttaa lennot varauksen teon jälkeen. Yrityksille 
toimitetaan lasku ja yksityishenkilölle lähetetään linkki, jonka kautta maksun voi suorittaa 
luottokortilla. Varauksessa sovelletaan HRG Nordicin matkaehtoja.  
 
Tee lentovaraus tästä linkistä: 
https://fi.surveymonkey.com/r/FTSGTC2 
 
Majoitus 
 
V8 HOTEL GmbH & Co.KG, Böblingen, Saksa  
2 hh 255,00 €/vrk sis. aamiainen 
1 hh  217,40€ /vrk  sis. aamainen 
 
Majoituksen varaus 
Jokainen osallistuja/yritys huolehtii majoitusvaraukset ja majoituksen maksun suoraan hotellista. 
Varauksen voit tehdä sähköpostilla tai puhelimitse, kts. hotellin yhteystiedot alla. Mainitse 
varausta tehdessäsi tarjoushinnan saamiseksi fanimatkan tunnus “CToF-IKA”. Tarjoushinta on 
voimassa niin kauan, kunnes varauskiintiö on täynnä. Majoituksesta liittyvissä lisätiedusteluissa 
kannattaa olla yhteydessä suoraan hotelliin. 
 
Hotellin yhteystiedot 
V8 HOTEL GmbH & Co.KG  
Graf-Zeppelin-Platz 1 
71034 Böblingen 
Tel: +49(0)7031306988-0  
info@v8hotel.de  
www.v8hotel.de   

 
INTERGASTRA -messut 
IKA/Culinary Olympicstap 

https://fi.surveymonkey.com/r/FTSGTC2
https://www.messe-stuttgart.de/intergastra/en/
https://www.olympiade-der-koeche.com/en/

