
ME G H Í V Ó  
         

          GÖRÖGORSZÁGI SZAKMAI TANULMÁNYÚT 
 Időpont: 2019.05.28-06.01.
Helyszín: Pella és környéke

A TÉSZ-ÉSZ Nonprofit KFt és a HAIFA szeretettel meghívja Önt a Görögországi Szakmai 
Tanulmányútra,  ahol  partnerünk,  az  i-CON.SHARE  nemzetközi  szaktanácsadói  hálózat 
szakemberei jóvoltából modern alma, cseresznye, kajszi és kivi ültetvényeket tekinthetünk 
meg Görögország északi részén fekvő  Pella tartományban, amely az egyik legjelentősebb 
görög gyümölcstermelő  vidék. A termőterület  adottságai,  fekvése,  klimatikus viszonyai és 
vízellátottsága igen kedvezőek, sokban emlékeztet az olaszországi Bolzano környékére.  A 
program  során  ráadásként  dr.  Vasilis  Tsampardoukas  (Haifa  Southeast  Europe 
képviseletében) ismerteti nagysikerű “We love apple”, “We love cherry” projektjeiket.

                      Szervezett repülős kiutazás, bérelt busszal!

      R É S Z L E T E S  P R O G R A M  

2019. május 28., kedd

2019. május 29., szerda

8:30-9:15 Gyülekező a Liszt Ferenc Repülőtéren

10:15-12:15 Budapest  - Thesszaloniki (SKG) “Macedonia”  (Wizzair járat)

12:30-18:30
utazás Aridaia környékére- ebéd, 
ületetvénylátogatás: alma, cseresznye

Este szállás elfoglalása, vacsora a hotelben vagy étteremben,                           
fürdőzés Loutra Pozarban-opcionális

8:00-12:00 ültetvény- és faiskola látogatás Pella környékén: szilva, kajszi, cseresznye

12:00-14:00 ebéd Edessa környékén (közben a vízesés megtekintése)

14:00-18:00 ültetvénylátogatás Pella környékén: szilva, kajszi, cseresznye

Este vacsora Loutra Pozarban vagy a hotelben

Este fürdőzés Loutra Pozarban-opcionális



2019. május 30., csütörtök

2019. május 31., péntek

2019. június 1., szombat

R É S Z V É T E L I  D Í J  
Termelőknek: 250.000 Ft+Áfa, 2 fő jelentkezése esetén 10% kedvezmény
TÉSZ szaktanácsadóknak, termelőknek NT programban elszámolható, abból 
finanszírozható. Érdeklődjön TÉSz-énél!

Ár tartalmazza: teljes ellátást 3 napra napi 3 étkezéssel, 4 éj szállást 3 csillagos 
hotelben, busztranszfert, repülőjegyet, tolmácsolást, szakmai programot kísérőkkel 
(nem tartalmazza a pénteki ellátást, a fakultatív programot, italokat)

Bővebb információ: 
+36 20/981 82 59 (Bogya Zita) 

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

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

8:00-10:00 utazás bérelt busszal Paralia Katerinis környékére

10:00-12:00 ültetvénylátogatás Pieria környékén: kivi 

12:00-14:00 ebéd Katerini környékén

14:00-18:00 ültetvénylátogatás Pieria környékén

este vacsora étteremben vagy a hotelben-Paralia Katerinis

8:00-17:00
szabad program: Paralia Katerini az Olümposzi riviérán található üdülőfalu, 
hosszú homokos tengerpartja népszerű, az Olümposz (Olympos) mindössze 
24 km-re található

17:00-20:00 közös búcsúvacsora- látottak megvitatása

13:15-15:15 Thesszaloniki-Budapest (Wizzair járat)

http://www.kerteszportal.hu

