
A Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi

Kamara Tolna Vármegyei Területi Szervezete

kirándulást szervez!

1. nap
Találkozó a reggeli órákban (pontos időpont szervezés alatt). Utazás Ausztrián keresztül meglátogatjuk az 1379 óta helyben 
főzött Regent sör szülőhelyét, az egykori fegyvertár épületében kialakított patinás sörgyárat. Végigjárjuk a sörgyár helyiségeit 
(kutak, főzőház, erjesztő tankok), végül a pincében meg is kóstoljuk az itt készült söröket.

2. nap
Reggeli után egy kellemes sétát teszünk Dél-Csehország gazdasági és kulturális központjában České 
Budějovice-ben. A városnézés során megtekintjük Budějovice főterét, körben gyönyörű lábasházakkal, 
a Városházával és közepén a híres Sámson-kúttal, majd a Fekete-torony és Szent Miklós templom után 
elsétálunk a Malše folyó partjára, közben olyan műemlékeket és érdekességeket ismerhetünk meg, mint 
a Szűz Mária templom, a régi Sóház és a Vas-szűz torony. (Délután Fakultatív program, vagy szervezett 
egyéb program, ez még függőben.)

vagy 

Délelőtt meglátogatjuk Európa egyik leggazdagabb és legcsodálatosabb romantikus kastélyát 
Hluboká nad Vltavou városában. A kastély, amely impozáns környezetben, egy angolpark közepén 
fekszik, gótikus eredetű, de az eredeti szépsége csak rajzokban és metszetekben maradt fenn. A 18. 
század elején úri vadász kastéllyá alakították át, amelynek tulajdonosai, a Schwarzenberg hercegek 
1840 és 1871 között a windsori kastély mintájára, Tudor-stílusú neogótikus kastéllyá építtették át.

3. nap
Reggeli után meglátogatjuk Český Krumlovot, a Moldva dupla kanyarulatában épült varázslatos 
hangulatú kisvárost, melynek középkori óvárosa és sziklára épült vára 1992 óta az UNESCO 
Világörökség részét képezi. Krumlov nevezetességeit idegenvezetés során ismerjük meg, ezt 
követően hazaindulás, érkezés a késő esti órákban. Itt az ebéd önköltséges. 

Az utazás költsége:  50.000 Ft/fő reggelivel 3*-os szállodában.
Igény esetén a szállodai szobák lehetőséget nyújtanak pótágyak igénybevételére családdal részt vevők részére.

További költségek:
+Hazaút előtt vagy útközben ebéd kb 19-20 EUR/ fő 2 fogás + ital

Jelentkezési határidő: 2023. február 20.
Kérjök az utazás előlegét, 30.000 Ft/fő (vagy teljes összegét) az alábbi számlaszámra utalni: 

70600126-11082802 
számlatulajdonos: Tolna Megyei Növényvédő Mérnökök Egyesülete  

Közleményben kér jük fe ltűntetni a bef izetet tek nevét !  

kapcsolattartók: Lovasi-Pájer Réka - 0620 539 4664 (pajerreka@gmail.com)

Vörösné Strasser Teréz - 0620 439 2839 (vsteri57@gmail.com)

Szeretettel várunk minden kedves érdeklődő kollégát és családtagjaikat!

Időpont: 2023. március 3-5.
Program:


