
Valmistaudu ilmoittautumaan vuoden 2023 GIFA-messumatkalle 
 
 
Valimokansa kokoontuu ensi kesäkuussa Düsseldorfiin tutustumaan alan uusimpiin tuulahduksiin. 
Samanaikaisesti valimoalan johtavien GIFA-messujen kanssa järjestetään myös Metec-, Thermprocess- ja 
Newcast-messut. Lisätietoja messuista löytyy osoitteesta www.gifa.de. 
 
Vuoden 2023 messut järjestetään kesäkuun puolessavälissä 12.-16.6.2023, eli aiemmista vuosista poiketen 
maanantaista perjantaihin. SVY järjestää tälläkin kertaa yhteismatkan messuille yhteistyössä 
Vuorimiesyhdistyksen Metallurgijaoston kanssa. Majoitukset ja lentoliput ovat jo varattuina, ja seuraavaksi on 
aika ilmoittautua tälle sangen antoisalle matkalle. 
 
Paikkoja on varattu yhteensä 120 hengelle, jotka ennakkoilmoittautumisvaiheessa on jyvitetty siten, että 
SVY:lle on varattu 90 paikkaa ja Metallurgijaostolle 30 paikkaa. Mikäli kaikkia kiintiöitä ei varata 
ennakkoilmoittautumisvaiheessa, siirtyvät jäljellä olevat paikat kaikkien varattaviksi. On kuitenkin varsin 
todennäköistä, että kaikki paikat varataan jo ennakkoilmoittautumisvaiheessa, joten liikkeellä kannattaa olla 
hyvissä ajoin! 
 
 

Kolme matkapakettia 
 
Matkapaketteja on kolme, ja ne on optimoitu siten, että messuilla voi viettää mahdollisimman paljon aikaa. 
Lentoyhtiönä on Finnair. 
 
  Menolento* Paluulento Paikkoja 
Matka 1  Maanantaiaamu - keskiviikkoilta 12.6.2023 07.40 - 09.10 14.6.2023 18.45 - 22.10 50 

Matka 2 Keskiviikkoaamu - perjantai-ilta 14.6.2023 07.40 - 09.10 16.6.2023 18.45 - 22.10 50 

Matka 3 Maanantaiaamu - perjantai-ilta 12.6.2023 07.40 - 09.10 16.6.2023 18.45 - 22.10 20 

 
*) Lähtö on mahdollista myös illalla klo 16.30 lähtevällä koneella, tälle vaihtoehdolle tulee lisähinta, joka 
vahvistuu myöhemmin. 
 
 

Kolme hotellivaihtoehtoa 
 
Hotellit on valittu siten, että niistä pääsee helposti U-Bahnilla messuille (lippuna kelpaa GIFA-messulippu), 
sekä Düsseldorfin hekumalliseen Altstadtiin.  
 
1. Ibis Düsseldorf City, Ludwig-Erhard-Allee 2 
Hotelli sijaitsee Düsseldorfin päärautatieaseman välittömässä läheisyydessä ja siten U-Bahnin varrella. 
Altstadtiin on reilun 2 km matka, joka sekin taittuu kätevästi U-Bahnilla. Huoneita on varattu 30 kpl. 
 
2. Ibis Hotel Hauptbahnhof, Konrad-Adenauer Platz 8-10 
Düsseldorfin päärautatieaseman länsipuolella sijaitsevalta hotellilta on n. 1,5 km matka Altstadtiin, ja lähin U-
Bahn pysäkki näkyy ovelta. Huoneita on varattu 30 kpl. 
 
3. Leonardo Royal Hotel Königsallee, Graf-Adolf-Platz 8-10 
Tämä kolmesta hotellistamme tasokkain sijaitsee U-Bahnpysäkin vieressä ja kilometrin kävelymatkan 
päässä vanhasta kaupungista. Huoneita on varattu 15 kpl. 
 
 

Hinnat ja ilmoittautuminen 
 
Ilmoittautuminen tapahtuu matkan järjestäjä FCM:n järjestelmässä 16.11.2022 alkaen. Linkki järjestelmään 
tulee löytymään SVY:n sivuilta osoitteessa www.svy.info. 
 
Ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitetun osallistujan nimen voi muuttaa huhtikuun loppuun saakka. 
 

- Ennakkoilmoittautuminen aukeaa 16.11.2022 ja päättyy 16.12.2022 



- Jälki-ilmoittautuminen aukeaa 18.12.2022 ja päättyy 22.1.2023 
- Ennakko-ilmoittautumiset laskutetaan 3.1.2023 ja niiden eräpäivä on 17.1.2023 
- Jälki-ilmoittautumiset laskutetaan 30.1.2023 ja niiden eräpäivä on 13.2.2023 

 
  Hotellit 1 ja 2 Hotelli 3 
Matkat 1-2 (2 yötä) Ennakko 

Jälki 
1 440 € 
1 540 € 

1 520 € 
1 620 € 

Matka 3 (4 yötä) Ennakko 
Jälki 

2 190 € 
2 290 € 

2 420 € 
2 520 € 

 
HUOM! Hinnat ovat per henkilö ja sisältävät kaikki verot ja maksut. Illalla tapahtuvasta menolennosta tulee 
myöhemmin määritettävä lisähinta. Pidätämme kuitenkin oikeuden lisähinnan perimiseen, jos matkoihin 
myöhemmin kohdistuu uusia maksuja (esim. energiaan liittyviä). 
 
Edellä mainitut hinnat sisältävät edestakaiset lennot kera yhden ruumaan menevän matkatavaran (max. 23 
kg), bussikuljetuksen lentokentältä messuille ja matkatavaroiden kuljetuksen hotellille, majoituksen 
aamiaisineen sekä paluupäivänä matkatavaroiden kuljetuksen hotellilta lentokentälle ja matkailijoiden 
bussikuljetuksen messualueelta lentokentälle. Pakettihinnat eivät sisällä messulippuja, jotka kannattaa ostaa 
etukäteen messujen verkkokaupan kautta. 
 
Paluupäivänä voit jättää matkatavarasi hotellin vastaanottoon, josta bussi ottaa ne kyytiin matkalla 
messualueelle, josta matkustajat poimitaan mukaan. Vastaavasti aamulennoilla saapuvien ryhmien 
matkatavarat toimitetaan lentokentältä suoraan hotellille. Näin sinun ei tarvitse raahata matkatavaroita pitkin 
messualuetta. 
 
 

Peruutus- ja muutosehdot 
 
Niin ennakko- kuin jälki-ilmoittautumiset ovat sitovia. Osallistumismaksu palautetaan ainoastaan, jos tilalle 
löytyy toinen lähtijä. Ilmoittauduttaessa annetun osallistujan nimen voi tarvittaessa muuttaa huhtikuun 
loppuun saakka.  
 
Matkan järjestäjä pidättää oikeuden vaihtaa varattua hotellia, mikäli paikkakiintiöiden täyttäminen tätä 
edellyttää. Mahdollisesta muutoksesta ilmoitetaan erikseen. 
 
 

Erikoistoiveita? Käytännön järjestelyt hoitaa FCM Travel Solutions 
 
Messumatkan käytännön järjestelyt hoitaa FCM Travel Solutions, yhteyshenkilönä Jaana Harakka. Hänelle 
voi ilmoittaa mahdollisista muutoksista (esim. nimien muuttaminen). Hän järjestää mielellään esimerkiksi 
liitäntälentojen varaukset ja täyttää muut erikoistoiveesi. Jaanaan voi myös olla yhteydessä yrityksen 
isompien ryhmävarauksien suhteen. 
 
Jaanan yhteystiedot ovat Jaana Harakka jaana.harakka@fcmtravel.fi , 075 326 3850. 
 
 
SVY:n osalta lisätietoja antaa Marcus Nybergh, marcus.nybergh@lux.fi, 050 556 7030. 
 
 


