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Tartumaa Arendusseltsi liikmete koolitusreis  

Prantsusmaale, Côtes d’Armor’i piirkonda 

 

21.05-25.05.2018 

Grupi suurus 22 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. 

 

Programm: 

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

tegevusgrupid ja Prantsusmaa tegevusgruppide võrgustik - LEADER France 

 

21.05, esmaspäev 

• 4.30 – kogunemine Tartu lennujaamas; 

• 5.35 - 9.40 – lend Pariisi läbi Helsingi; 

• 13.48 – 17.45 – rongiga Pariisi lennujaamast Saint-Brieuc’i, majutumine hotellis; 

• 19.00 – õhtusöök restoranis Brasserie Brei’Z (jalutuskäigu kaugusel hotellist). 

 

Ööbimine kahestes tubades Saint-Brieuc’i hotellis - Ibis Styles Saint-Brieuc Gare 

(kõik ööd samas hotellis). 

 

22.05, teisipäev 

Väljasõit LAG Dinan’i tegevusgrupi piirkonda. 

• 10.00 – 12.00 – Europ'Armor’i külastus – keskus Saint Brieuc’is, mis tegeleb 

erinevate Euroopa projektidega, 

http://cotesdarmor.fr/citoyennete/leurope/europarmor.html; 

• 12.00 – 13.30 - Lõuna restoranis l’Auberge des Terras Neuvas; 

• 13.30 – 15.30 – Organisatsiooni SCIC Energies Renouvelables tutvustus ja külastus 

(taastuvenergia kasutamine puidutööstuses, lisaks tegevused kogukonnale), 

http://www.scic-energiesrenouvelables.fr/; 

 

http://cotesdarmor.fr/citoyennete/leurope/europarmor.html
http://www.scic-energiesrenouvelables.fr/
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• 16.00/16.30 – Kohtumine organisatsiooniga the People of Careers (ühismälu 

kogumine/väärtustamine seoses karjääri ja töökultuuriga); 

• Vaba aeg Erquy’s ja õhtusöök restoranis la Table de Jeanne. 

 

23.05, kolmapäev 

Väljasõit LAG Tregor-Goelo’s tegevusgrupi piirkonda. 

• 9.30 – 12.30 - Tregor’i ökokeskuse külastus, kaasrahastatud LEADERi poolt 

(http://www.ecocentre-tregor.fr/). Tegemist on kolmehektarilise vaba aja veetmise ja 

avastuspargiga Pleumeur Bodou’s. Pargi eesmärk on tõsta inimeste teadlikkust 

alternatiivsetest energiaallikatest, tutvustada märgalasid ja ökoloogilist aeda läbi 

erinevate matkaradade; 

• 12.30 – 13.30 – Lõuna Port Blancis, restoranis des Embruns; 

• 14.00 – 15.00 – Logellou kultuurikeskuse külastus (kultuuriprojekt kunstnikele, 

rahastatud LEADERi kaasabil), https://www.logellou.com/ 

• 16.30 - Saint Quay Portrieux’i sadama külastus (sh giidituur ja degustatsioon); 

• 20.00 – Õhtusöök restoranis Via Costa.  

 

24.05, neljapäev 

Väljasõit LAG Saint-Brieuc’i tegevusgrupi piirkonda. 

• 10.45 – Kohaliku võitootmise külastus «Le Vieux-Bourg», http://www.le-vieux-

bourg.com/ 

• 11.45 – Tutvumine kohalike tegevusgruppide LEADER/CLLD projektidega; 

• 13.00 – Lõuna restoranis l’Aromatic võrgustiku Leader France kutsel; 

• 14.00/14.30 - Moncontour’i linna külastus – üks ilusamaid Prantsusmaa keskaegseid 

linnu. Tervituskohv raekojas, seejärel piirkonna külastus koos linnapea ja tema 

asetäitjaga; 

• 17.00 - Gaec de Berlugeon’i külastus – kohalik kartulikasvatus ja -tööstus Ploeuc-

l'Hermitage’s; 

• 19.00 – Ametlik vastuvõtt Ploeuc-l'Hermitage raekojas;  

• 20.00 - Õhtusöök Ploeuc-l'Hermitage linnapea Thibaut Guignard’i kutsel 

(kultuuriüritus tantsu ja muusikaga).  

 

25.05, reede 

• 7.40 – 10.05 rongiga Saint-Brieuc’ist Pariisi (pagasi äraandmine teise raudteejaama); 

• ca 11.30 – 14.30 – Tutvumine külastusobjektidega Pariisi kesklinnas; 

• 14.30 – Kogunemine ja sõit lennujaama suunal; 

• 19.00 – Lennuk väljub, saabumine Tartusse 00.55. 

 

Lisainfo:  

Heili Petkin, heili@tas.ee, +372 5357 9985 

http://www.ecocentre-tregor.fr/
https://www.logellou.com/
http://www.le-vieux-bourg.com/
http://www.le-vieux-bourg.com/
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