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Räätälöityjä 
maa- ja metsätalouden 
opintomatkoja 
asiantuntijan johdolla jo vuodesta 2002

TAUSTAA KON-TIKI TOURSISTA

100% kotimainen, yksityinen matkatoimisto Kon-Tiki Tours tarjoaa räätälöityjä 

ryhmämatkoja ympäri maailmaa. Timo Saranpään omistama Kon-Tiki Tours osti 

helmikuussa 2017 matkatoimisto Trio Travelsin liiketoiminnan. Trio Travels on tuottanut 

maa- ja metsätaloussektorin asiantuntijamatkoja vuodesta 2002. Trio Travels säilyy 

jatkossakin maa- ja metsätalousmatkojen markkinointinimenä ja Markus Virmasalo jatkaa 

asiakkuuspäällikkönä Kuusamosta käsin. Trio Travelsin yrityskaupan myötä Kon-Tiki 

Toursin erikoismatkojen valikoima laajeni käsittämään luonto-, kulttuuri-, hyvinvointi- ja 

muiden teemamatkojen lisäksi myös metsä- ja maatalouteen erikoistuneet räätälöidyt 

ryhmämatkat. Yhdistymisen jälkeen Kon-Tikin ja Trion liikevaihto on vajaat 5 m€ ja 

yritys vahvistaa asemaansa keskisuurten suomalaisten matkatoimistojen joukossa. Kon-

Tiki Toursin toiminta kattaa koko Suomen, toimistot sijaitsevat Helsingissä, Turussa ja 

Kuusamossa ja henkilökuntaa on yhteensä 13.

Kon-Tiki Tours on Suomen Matkatoimistoalan liiton jäsen ja kuuluu 

Kilpailu- ja kuluttajaviraston ylläpitämään matkanjärjestäjärekisteriin 

(1929/00/Mj Mv) noudattaen kaikkia matkailualan yleisiä 

valmismatkaehtoja. Räätälöityjen ryhmämatkojen erityisluonteen, 

kuljetusmuotoa koskevien poikkeuksellisten määräysten (mm. 

reittilentojen varaus- ja myyntiehdot), poikkeuksellisten majoitusehtojen 

sekä matkakohteen erityisolojen vuoksi sovellamme lisäksi erityisehtoja, 

joista asiakas saa tiedot matkan varauksen yhteydessä.

Oy Kon-Tiki Tours Ltd

Fredrikinkatu 25 A 10, 00100 Helsinki
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Toteutamme räätälöityjä erikoismatkoja Euroopan 

merkittävimpiin maa- ja metsätalouden tuottajamaihin. 

Kon-Tiki Toursin järjestämillä ryhmämatkoilla on 

mukana suomalainen matkanjohtaja ja asiantuntija. 

Ohjelmat on suunniteltu yhdessä asiakkaidemme 

kanssa kohderyhmää kiinnostaviksi kompakteiksi 

kokonaisuuksiksi. Matkan aikana tutustutaan 

paikalliseen elinkeinoon ja mielenkiintoisiin 

vierailukohteisiin.  Opintomatkoilla saadaan uusia 

näkökulmia osaamiseen – ja samalla kohotetaan 

ammattitaitoa. Y-tunnuksen omaavalla metsä- ja 

maatalousyrittäjällä on verovähennysmahdollisuus 

opintomatkoista.

Asiakkaitamme ovat mm.

• MTK Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto

• metsänhoitoyhdistykset ja koko metsäklusteri   

 (teollisuus, kone- ja urakointisektori sekä   

 viranomaiset)

• Agronomiliitto

• Marttaliiton yhdistykset

• Maa- ja kotitalousnaiset

• Valion osuuskunnat

• Osuuspankit

• Hankkija jne.

 

Tuotamme myös lukijamatkoja yhteistyössä 

Metsälehden, Metsälehti Makasiinin, Maatilan 

Pellervon, Kodin Pellervon ja valikoitujen muiden 

medioiden kanssa.

Karttamerkkien selitykset

Maa- ja metsätalouden opinto-
matkakohteita Euroopassa


