
 

 

 

 
 

A TÉSZ-ÉSZ Nonprofit Kft. a görög I-CON.SHARE szaktanácsadói hálózat együttműködésével 

2018. május 2-6-a között ismételten szakmai tanulmányutat szervez Görögországba a Xanthi - 

Aridaia-Pella környéki csonthéjas (kajszi, cseresznye, dió) és alma gyümölcsültetvények 

megtekintésére. Az idén az ültetvények mellett két faiskolát is meglátogatunk, valamint egy még 

ritkaságnak számító sűrű tőszámú dió ültetvényt is megtekinthetünk. 

A program során kísérőink az I-con.share nagy szaktudású, tapasztalt szaktanácsadói lesznek, 

információkat hallhatunk az új fajtáikról, metszési módszerekről, kutatás-fejlesztési projektekről és 

tápoldatozási/tápanyag-utánpótlási/növényvédelmi technológiákról. A szakmai utat ezen felül 

izgalmas fakultatív programlehetőségekkel színesítjük úgy, mint a gyönyörű edessai vízesés 

felkeresése, fürdőzés a Loutra Pozar természetes (meleg vizű) vízzuhatagaiban, Vergina régészeti 

lelőhelyeinek felkeresése, valamint Thesszaloniki városnézéssel. 

 

 

TERVEZETT PROGRAM 

02/05/2018 szerda 

9:00 Érkezés a Liszt Ferenc repülőtérre, becsekkolás 

10:30-13:30  Utazás Wizzair járattal Thesszalonikibe-“Macedonia Airport” 

 Utazás bérelt busszal Xanthi városába (kb. 2 óra) 

Délután Dió ültetvénylátogatás (ritkaságnak számító,  sűrű tőszámú) - Xanthi környékén 

 Szállás: 3 csillagos hotelben, Xanthi  (http://www.hotelnatassa.gr/) 

Este Vacsora egy étteremben Xanthi városában 

03/05/2017 csütörtök 

Délelőtt Faiskola és ültetvénylátogatás- XANTHI környékén 

 Ebéd a hotelben 

Délután - 

fakultatív 

program 

Utazás busszal a Filoxenia Hotelbe, Loutraki, Aridaia (kb. 3 óra) 

http://www.filoxeniahotel.com.gr/ 

Este    Vacsora 

Fakultatív 

program 

fürdőzés a Loutra Pozar meleg-hideg vizes termálparkjának természetes 

vízzuhatagaiban 
 

  

 

MEGHÍVÓ 
 Görögországi Szakmai Tanulmányút 

Május 2-6. 
 

 

 

Szakmai Partnerünk 

 



 

 

04/05/2018 péntek 

Délelőtt Faiskola és ültetvénylátogatás- PELLA környékén 

 ebéd egy étteremben 

Délután fakultatív 

program 

Edessa- vízesés látogatás/ Vergina- királyi sírok régészeti lelőhelye/ tengerpart 

Este vacsora, italozás (opcionális) 

05/05/2018 szombat 

Délelőtt Utazás busszal Thesszalonikibe 

Délután városnézés Thesszalonikiben 

 szállás elfoglalása az Iris hotelben  

https://irishotel.net 

Este vacsora a városban 

06/05/2018 vasárnap 

Délelőtt Utazás a ‘MACEDONIA Reptérre, Thessaloniki  

14:04-14:40 Indulás- Érkezés Budapest, Wizzair járat  

 

 

  

 

https://irishotel.net/


 

 

 JELENTKEZÉSI FELTÉTELEK
 

Jelentkezni online regisztrációval a http://kerteszportal.hu oldalon a rendezvény fül alatt  

bejelentkezést követően saját felületről a regisztráció elérhető 

 

A jelentkezés határideje: 2018. április 17.  (kedd) 
   

 Részvételi díj: 210.000 Ft + Áfa (melyből a repülőjegy előreláthatólag kb. 40-50 ezer Ft)  

 

Utazás: repülővel, vagy egyénileg autóval 

 

A részvételi díj tartalmazza repülőjegyet, *** hotelben 4 éjszaka szállást büféreggelivel, a : 

szervezett programokon való részvételt és a tolmácsolást, buszbérlést 4 napra, napi 1 előre egyeztetett 

menüs étkezést (kivéve a 4. napon) 

 

nem tartalmazza  italokat, kávét az étkezésekhez, étkezést a 4. napon, a szabadprogramok díjait, spa :

és egyéb belépőket 

 

A részvételi díj 50%-áról minden esetben előleg számlát állítunk ki, melynek megfizetése után 

történik a foglalás véglegesítése. Az úton történő részvétel feltétele a részvételi díj 2. felének az 

utazást megelőző napig (május 1-ig) történő kiegyenlítése. 

 

Lemondási feltételek: az út lemondása esetén megtérítendő költség: 

az utazást megelőző  7-14 napon belül: csak a repülőjegyet szükséges megtéríteni,  

3-7 napon belül a részvételi díj 50%-át,  

                                 0-3 napon belüli lemondás esetén: a részvételi díj 100%-át 
 

 

 

  
 

 

 

 

 
 

Bővebb információ:  

+36 20/981 82 59 (Bogya Zita)  

+36 20/434 73 90 (Kovács-Vincze Viktória) 
 

vagy rendezveny@kerteszportal.hu, www.kerteszportal.hu 

https://www.facebook.com/kerteszportal/ 

 
  

Minden érdeklődőt szeretettel várunk! 
 

 

 

 

 

A Szakmai Nap TÉSZ-SZAKTANÁCSADÓK számára szervezett országos 

továbbképzési program részeként kerül meghirdetésre!  

 

Szakmai Partnerünk 

 

http://www.kerteszportal.hu/
https://www.facebook.com/kerteszportal/

