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Pokrzydowo 28.06.2014r. 

Pogram  Wyjazdu studyjnego do Niemiec  na Seminaria Ekologiczne 

oraz Międzynarodowe Targi Ekologiczne  BioFach 2015 w Norymberdze 

w dniach 11 – 14.II.2015 roku. 

                                                        

            Program: 

1.dzień.     środa 11.II.2015                

                  Wyjazd rano z Bydgoszczy koło Galerii godz.6,00 z Przysieka godz. 6,45  

                  Toruń Cinema City parkink godz 7oo. 

                  Przejazd na Targi BioFach 2015. Obsługa stanowiska wystawienniczego. 

                   W godzinach wieczornych- przejazd do Hotelu ,,Drei Linden”.. 

                   Zakwaterowanie, kolacja  oraz  nocleg w Hotelu - gospodarstwie 

                   Agroturystycznym ,, Drei Linden” w miejscowości Etlaswind w Szwajcarii 

                   Frankońskiej (okolice Norymbergii).            

2.dzień      Czwartek  12.II.2015  

                   Wyjazd grupy z Hotelu. 

                   Seminarium tematyczne: ,,Produkcja rolna, przetwórstwo oraz dystrybucja produktów i 

                   przetworów rolnych – tradycje oraz dziedzictwo kultury Bawarii-Frankonii”. 

                  zwiedzanie tradycyjnych, słynnych już w średniowiecznej Europie, terenów upraw warzyw oraz      

                  nasiennictwa warzyw – okolice Norymbergii tzw.,,Knolblauchland”. 

                  zwiedzanie gospodarstwa ekologicznego, specjalizującego się w uprawie warzyw oraz produkcji      

                  nasion warzyw oraz gospodarstwa szkoleniowego: ,,szkolenia w zakresie tradycyjnej,    

                  ekologicznej uprawy roślin i hodowli zwierząt”. 

                  zwiedzanie wsi – Żywego Skansenu- tradycje i historia kultury wsi Frankońskiej w miejscowości  

                  Bad Windsheim. 

                   Przejazd na Targi BioFach 2015. Obsługa stanowiska wystawienniczego. 

                   W godzinach wieczornych- przejazd do Hotelu ,,Drei Linden”. Kolacja i Nocleg. 

3.dzień      Piątek         13.II.2015                 

                    Wyjazd grupy z Hotelu. 

                   Seminarium tematyczne: ,,Ekologiczna produkcja rolna, przetwórstwo oraz system 

                   dystrybucji produktów i przetworów ekologicznych w Bawarii-Frankonii”.  

                   wizyta w gospodarstwach ekologicznych oraz obiektach handlowych produktów ekologicznych   

                  w okolicach Norymbergii – Szwajcaria Frankońska. 

                  spotkanie z rolnikami ekologicznymi oraz przedstawicielami organizacji ,,Demeter” z   

                  Norymbergii, zajmującymi się organizacją systemu dystrybucji oraz sprzedarzy i reklamy    

                  produktów oraz przetworów ekologicznych. Informacje, wymiana wiadomości i poglądów.   

                  Dyskusja.   

                   Przejazd na Targi BioFach 2015 w godzinach popołudniowych. Obsługa stanowiska 

                   wystawienniczego. 

                   W godzinach wieczornych- przejazd do Hotelu ,,Drei Linden”. Kolacja i Nocleg. 

4.dzień      Sobota        14.II.2015 

                   Wykwaterowanie z Hotelu ,,Drei Linden”. Przejazd do Norymbergii.  

                   Pobyt na Targach BioFach 2015. Obsługa stanowiska wystawienniczego. 

                   Po całodziennym pobycie na Targach, wyjazd w godzinach wieczornych do Polski. 

 Osoby do kontaktu; 

   Tomasz Krause tel.668209009, Marek Klonecki tel. 605342131, Mieczysław Babalski tel. 604519074 

http://www.eko-lan.pl/

