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Tartumaa Arendusseltsi liikmete koolitusreis  

Prantsusmaale, Côtes d’Armor’i piirkonda 

 
21.05-25.05.2018 

Grupi suurus – 15-20 inimest 

 

  

 

Eesmärk:  

Prantsusmaa koolitusreisi eesmärk on tutvuda sealse maapiirkonna võrgustike, uuenduslike 

lahenduste ja väikeettevõtlusega. Fookuses on eelkõige kohaliku ressursi kasutus (sh toit, puit) 

ja kogukonna kaasamine piirkonna arendamisse. 

 

Lennud:  

21.05 (esmasp) 

Tartu-Helsingi           05.35-06.20 

Helsingi-Pariis CDG 07.35-09.40 

  

25.05 (reede) 

Pariis CDG-Helsingi 19.00-22.55 

Helsingi-Tartu           00.05-00.55 

 

Programm: 

Vastuvõtvad organisatsioonid ja programmi koostajad: Côtes d’Armor’i piirkonna 

tegevusgrupid ja Prantsusmaa tegevusgruppide võrgustik - LEADER France 

 

21.05, esmaspäev 

4.45 – kogunemine Tartu lennujaamas 

5.35 - 9.40 – lend Pariisi 

12.48 – 17.15 – rongiga Pariisi lennujaamast Saint-Brieuc’i, majutumine hotellis 

19.00 – õhtusöök  

 

Ööbimine kahestes tubades Saint-Brieuc’i hotellis (kõik ööd samas hotellis) 

 

22.05, teisipäev 

Väljasõit LAG Saint-Brieuc’i tegevusgrupi piirkonda. 
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• Moncontour’i linna külastus – üks ilusamaid Prantsusmaa keskaegseid linnu. Koos 

linnapeaga külastatakse linna erinevaid tähelepanuväärseid projekte (üheks fookuseks 

on digitaalsed projektid).  

• Lõunasöök 

• Plœuc-L'Hermitage linna külastus – kohaliku toiduvõrgustiku ja toidutootjate 

külastus; “Aeglase turismistrateegia” (slow tourism strategy) ja sellega seotud 

projektidega tutvumine. 

• Õhtusöök kohaliku tegevusgrupi esindajatega. 

 

23.05, kolmapäev 

Väljasõit LAG Dinan’i tegevusgrupi piirkonda. 

• Koos kohaliku LAGi tegevjuhiga külastame erinevaid projekte ja kuuleme nende 

tausta- ja arengulugu. Projektid on seotud nii taastuvenergiaga puidutööstuses (SCIC 

ENR) kui ka kohalike kogukonnateenustega, nagu muusikakool, laste päevahoid, 

kohalik teatritrupp, raamatukoguteenus jne.  

• Lõunasöök 

• Kohalike turismiatraktsioonide (nt Fort La Latte või Rance’i jõe) külastus.  

• Õhtusöök 

 

24.05, neljapäev 

Väljasõit LAG Tregor-Goelo’s tegevusgrupi piirkonda. 

• Peamine eesmärk on külastada ökoturismi projekte Plougrescant’is ja ökokeskust 

Pleumeur Bodou’s. Tegemist on turistide seas ühe populaarsema rannikualaga Côtes 

d’Armor’is.  

• Plougrescant’i linn on algatanud maastiku tähistamise projekti, nimetades seda 

“tõlgendamise teeks” (interpretation track). Selle raames on koostatud ka erinevad 

illustreerivad materjalid ja keskkonnateemaline raamat. 

• Lõunasöök 

• Kohalik LEADER on toetanud projekti “Tregor’i ökokeskus” (Tregor Ecocentre), 

mis on mänguline kolmehektariline park kasutamiseks kohalikule Pleumeur Bodou 

kogukonnale. Pargi eesmärk on tõsta inimeste teadlikkust alternatiivsetest 

energiaallikatest, tutvustada märgalasid ja ökoloogilist aeda läbi erinevate 

matkaradade.  

• Lõpuseminar, tagasisidestamine ja võimaliku koostöö arutamine.  

• Ühine õhtusöök  

 

25.05, reede 

7.45 – 10.00 rongiga Saint-Brieuc’ist Pariisi (pagasi äraandmine teise raudteejaama) 

11.00 – 15.00 vaba aeg Pariisi kesklinnas 

15.00 – kogunemine ja sõit lennujaama suunal 

19.00 – lennuk väljub, saabumine Tartusse 00.55 

 

Osalemine:  

Osalemissoovi korral palun täida ära käesolev ankeet hiljemalt 15. märtsiks. 

Koolitusreisi omaosalus: 350 eur/TASi liige (esindaja); 500 eur/koostööpartner 

 

Lisainfo:  

Triin Lääne, triin@tas.ee, +372 5302 9203 

https://goo.gl/forms/N1mSM6OgedESiXw62
mailto:triin@tas.ee

