
Országos Erdészeti Egyesület Gépesítési Szakosztályával közös szervezésben
szakmai tanulmányút az

INTERFORST Nemzetközi Erdészeti Gépesítési Kiállításra,
látogatás a Bajorerdő Nemzeti Parkban,

az aktív és passzív természetvédelem gyakorlati kérdéseinek tanulmányozása
München, Grafenau 2006. július 11-15. (5 nap/4 éj)

Programtervezet:
1.nap:     Indulás 7 órakor Budapestről. Határátkelés Hegyeshalomnál. Útközben városnézés.

        Megérkezés a kora esti órákban Münchenbe. Szállás elfoglalása. Vacsora a szállodában.

2. nap    Reggeli után a kiállítás megtekintése. (Egész napos program.)
                 2006-ban 10. alkalommal kerül megrendezésre az erdészek nemzetközi szakmai találkozója. A 2002-es, előző rendezvény
                 minden várakozást felülmúló sikerrel zárult: 18 ország 402 kiállítója és 51 ország 45 000 látogatója vett részt.
                 Az INTERFORST az ágazat fejlődésének teljes tükörképét nyújtja, a legmodernebb gépek és technológiák bemutatásával.
                 A szakemberek szerint a kiállítás az erdészetet érintő összes kérdésben iránymutató információs börze. Szállás u.ott.

Vacsora a belvárosi, elegáns bajor Augustiner Sörözőben.
Témakörök:

• Erdőművelés gépei, technológiái
• Erdővédelem gépei, technológiái
• Fakitermelés gépei, technológiái
• Szállítás speciális járművei
• Erdészeti útépítés és karbantartás gépei, technológiái
• Alapanyag-feldolgozás gépei, technológiái
• Fafeldolgozás és fával való fűtés gépei, berendezései, technológiái
• Védelmi berendezések és pihenőhelyek felszerelése
• A számítógép és a telekommunikáció szerepe az erdőgazdálkodásban
• Munkavédelem
• Információ, tanácsadás
• Szolgáltatások

3. nap:   Reggeli után a kiállítás megtekintése.
(Fakultatív program: látogatás a müncheni Vadászati- és Halászati Múzeumban; fegyvergyűjtemény, hazai állatvilág diorámán,
vagy egyéni városnézés Münchenben).
Kora délután továbbutazás „Bayerischer Wald” Nemzeti Parkhoz, Grafenauba.  Szabadidő. Szállás elfoglalása után vacsora.

4. nap: Reggeli után egész napos szakmai program a „Bayerischer Wald” Nemzeti Parkban /Grafenau-Neuschönau/
                A Csehországgal határos Nemzeti Parkot 13.000 ha. erdőterületen a Bajor  Kormány 1970-ben létesítette, természetvédelmi,

kutatási, üdülési és turisztikai célokból. Ez Németország és Európa legnagyobb összefüggő erdőterületű ilyen objektuma, ahol
6.000 ha. erdő áll  szigorú védelem alatt. A program egy általános tájékoztatással indul, majd a természeti szépségekben gazdag
táj, lúc- és jegenyefenyő, bükk állományok bejárásával folytatódik  a Lusen (1373 m) csúcs érintésével. Fő téma: természetes
erdőfelújítás a nagy kiterjedésű szúkárosítás és széltörések után. Ebéd önköltséggel egy erdei pihenőhelyen, ezt követően az
élővad bemutató egy részének megtekintése. Téma: a hegyvidéki erdőben élő állatok jelentősége és kapcsolata az erdei
ökoszisztémában. A résztvevők a program során megismerkednek a Nemzeti Park fejlett és igényes infrastruktúrájával, valamint
az aktív- és passzív természetvédelem, erdőket érintő különböző behatásaival.
A bejáráshoz terepjáró lábbeli szükséges!

5. nap:   Reggeli után hazautazás. Útközben városnézés. Megérkezés Magyarországra az esti órákban.

Részvételi költség: 89.800,-Ft/fő + belépőjegy mely az alábbiakat tartalmazza:
2 éjszakai szállás Münchenben 3 csillagos szállodában 2 ágyas elhelyezéssel, 2 éjszakai szállás Grafenauban.

Ellátás: mindkét helyen reggeli és vacsora. Utazási költség (utazás autóbusszal).
Csoportkísérő költségei. Baleset-, betegség- és poggyászbiztosítás.

A fenti ár min. 40 fő együttes utazása esetén érvényes, kisebb létszámnál az árat arányosan megemeljük.

Jelentkezési határidő: 2006. április 30.
Határidő utáni jelentkezés esetén 2.000,- Ft/fő költséget számítunk fel.

FIGYELEM!!! Az útlevélnek/személyi igazolványnak a kiutazás napjától 6 hónapig érvényesnek kell lennie!
Jogszabály és árfolyamváltozás esetén az árváltozás jogát fenntartjuk!

További felvilágosítás: Molnár Jánosné, mobil: 06/30-9828-766, E-mail: erfatour@qwertynet.hu



ERFA-TOURS Erdészeti és Faipari, Utazás- és Oktatásszervező Kft.
Levélcím: 1027 Budapest, Fő u. 68. tel./fax: 201-2453, mobil: 06/30 9828-766 Székhely: 1183 Bp. Hangár u. 59/a

e-mail: erfatour@qwertynet.hu  Internet: www.erfatours.hu Cg.j.szám: 01-09-369564 Eng.sz.1268/95.

JELENTKEZÉSI LAP
  INTERFORST Nemzetközi Erdészeti Kiállításra

München és Bajor Erdő Nemzeti Park, Grafenau 2006. július 11-15.

JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ: 2006. ÁPRILIS 30.

JELENTKEZŐ NEVE:………………………….……MOBIL TEL.SZ.:…………………………

MUNKAHELY NEVE:…………………………………………………………………….………

        CÍME:…………………………………..………………………………………………………………………..

TEL.SZ.:………………………………..FAXSZ.:………….……..…….E-MAIL:…………………..….……

SZÁMLÁZÁSI CÍM: …………………………………………………………………………………..

SZÜLETÉSI DÁTUM:…………………………… ……………………………………………………

LAKCÍM:…………………………………… ………………………………………………………….

ÚTLEVÉLSZÁM:………………………… …  ÉRVÉNYESSÉG: ………………………………. ………

DÁTUM:……………………………….                 ………………………………………………
                                                                                                                    CÉGSZERŰ ALÁÍRÁS
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