Tisztelt Cím!
A GardEN projekt keretén belül 2018. június 26-án szakmai tanulmányutat szervezünk
A szakmai tanulmányút célja:
A szakmai tanulmányút célja az energia turisztikai csomagok formájában történő hasznosításával kapcsolatos
jó gyakorlatok megismerése, ami segítségünkre lesz a térségünkben, a GardEN projekt keretén belül
létrehozandó Energiaút minél könnyebb és sikeresebb kialakításában.
Bejárjuk a virágokra és energia utakra épülő hagyományos termékeket bemutató működő szlovén parkokat,
köztük a Volčji potok arborétumot és Logarska dolinában a Meseerdőt.

A szakmai tanulmányút programja:
Indulás: 6 órakor Lentiből, a kultúrház elől, Templom tér 5.
Kb. 6.40 órakor indulás Moravske Topliceből, a központi buszállomásról – a Mercator üzlet mellett.
Az úton tízórait biztosítunk.
Érkezés: 10.15 óra körül érkezés Logarska dolinába
10.30 Pravljični park Logarska dolina - „Na razpotju” panzió Logarska dolina
Cím: Logarska dolina 14, 3336 Solčava, Slovenija
http://logarska-narazpotju.si
-

a tematikus termékek és újdonságok működésének és értékesítési koncepciójának bemutatása
a szenzorikus meseút megtekintése
ebéd helyi ízekkel nagymamáink receptje alapján készített ételekből

Séta Szlovénia legmagasabb szabadesésű vízeséséig, a Rinka vízesésig
14.45 Volčji potok arborétum
Cím: Volčji potok 3, 1235 Radomlje Slovenija
www.arboretum.si
-

Szlovénia kiemelkedő épített örökségének, a Volčji potok arborétumnak bemutatása és vezetett
megtekintése, külön hangsúllyal a park Energiaútján

Kérjük, kényelmes túralábbelit hozzanak.
A szakmai tanulmányúton résztvevőknek ebédet biztosítunk!
Magyarországi vendégeink részére gondoskodunk a magyar nyelvre történő tolmácsolásról.
A program befejeztével hazaindulás.
Tervezett érkezés Moravske Topliceba kb. 19.15 órakor, Lentibe kb. 20 órakor.
A program az alábbiakat tartalmazza: utazás turistabusszal, szervezés, kíséret és tolmácsolás

Spoštovani!
V okviru projekta GardEN organiziramo 26. junija 2018 strokovno ekskurzijo
Namen strokovne ekskurzije:
Namen strokovne ekskurzije je spoznati primere dobrih praks v zvezi z uporabo energije v obliki turističnih
produktov, za čim lažjo in uspešno zgodbo vzpostavitve Energijske poti, v okviru projekta GardEN na našem
območju.
Ogledali si bomo delujoče parke s tradicijo razvitih produktov cvetja in energijskih poti v Sloveniji, kot sta
Arboretum Volčji potok in Pravljični gozd v Logarski dolini.

Strokovni program študijskega potovanja:
Odhod: Ob 6.00 iz Lentija, Kulturni dom, Cerkveni trg 5.
Ob približno 6.40 uri odhod iz Moravskih Toplic z glavne avtobusne postaje v Moravskih Toplicah –
zraven trgovine Mercator.
Za malico na poti bo poskrbljeno.
Prihod: okrog 10.15 v Logarsko dolino
10.30 Pravljični park Logarska dolina - Penzion „Na razpotju”
Naslov: Logarska dolina 14, 3336 Solčava, Slovenija
http://logarska-narazpotju.si
-

Predstavitev delovanja in koncept trženja tematskih produktov ter novosti
Ogled senzorične pravljične poti
Kosilo s pridihom lokalnih okusov in receptov domačih babic

Sprehod do slapa Rinka – najvišji prosto padajoči slap v Sloveniji
14.45 Arboretum Volčji Potok
Naslov: Volčji potok 3, 1235 Radomlje Slovenija
www.arboretum.si
-

Predstavitev in vodeni ogled Arboretuma Volčji Potok najpomembnejšo vrtno arhitekturno dediščino v
Sloveniji s poudarkom na Energijski poti v parku

Prosimo, da si zagotovite ležerno pohodno obutev.
Udeležencem strokovne ekskurzije je kosilo zagotovljeno!
Za udeležence iz Madžarske je poskrbljeno za prevajanje v madžarski jezik.
Po zaključku programa odhod.
Predvideni povratek v Moravske Toplice ob cca 19.15. in v Lenti okrog 20.00 ure.
Program vključuje: prevoz po programu s turističnim avtobusom, organizacijo in spremljanje ter prevajanje.

