Odborná exkurze na Elmia Wood ve Švédsku
Redakce časopisu Lesnická práce připravila odbornou exkurzi na lesnický veletrh Elmia Wood 2017.
Zájezd je připraven tak, aby cesta byla co nejpohodlnější a celková cena co nejpřijatelnější.
Ubytování bude v penzionu po prvním dnu na veletrhu.
Při cestě tam a zpět jsme preferovali co nejrychlejší dopravu rychlým trajektem a nepřetržitou jízdu se dvěma
řidiči.
Doprava je zajištěna moderním klimatizovaným autobusem v termínech podle zájmu a obsazenosti od úterý 6.
června do neděle 11. června 2017.
Místo konání:

Švédsko – oblast Jönköping – výstaviště ELMIA WOOD

PROGRAM ODBORNÉHO ZÁJEZDU:
6. 6. 2017 - ÚTERÝ (podobně BUS 2 - STŘEDA, BUS3 - ČTVRTEK)
08.00
- sraz účastníků odjíždějících ze Slavkova v areálu firmy FOREST MERI ve Slavkově - ulice Slovákova (zelená budova vlevo).
08.30
- odjezd ze Slavkova do Kostelce nad Černými lesy
11.30
- sraz účastníků odjíždějících z Kostelce - parkování naproti zámku (bývalý areál JZD)
12.00
- odjezd z Kostelce nad Černými lesy do Švédska
7. 6. 2017 - STŘEDA
08.00
- příjezd na výstaviště ELMIA WOOD
09.00
- prohlídka veletrhu 1. den (Plocha 2 - expozice v lese + Plocha 3 - předvádění v lese) - úvod zástupci EW (Lasák, Raeva)
17.15
- odjezd z výstaviště do penzionu v Botnayard
18.30
- ubytování + večeře - nocleh (povlečení sebou vlastní!)
8. 6. 2017 – ČTVRTEK
7.30
- snídaně
8.00
- odjezd na výstaviště
9.00
- návštěva veletrhu (Plocha 1 - expozice + biomasa)
17.00
- odjezd do České republiky
9. 6. 2017 – PÁTEK
10.00
- příjezd Kostelec nad Černými lesy
13.00
- příjezd Slavkov

Strava:
Snídaně na trajektu vlastní, večeře a snídaně v pensionu v ceně, nápoje v pensionu lze platit v Kč.
Nápoje: české pivo, káva, nealko v autobuse za CZK.
Pojištění:
Doporučujeme individuální uzavření léčebných výloh v zahraničí - Evropa 4 dny.
Majitelé kreditních karet VISA nebo ECM – pojištění pravděpodobně zahrnuto v poplatcích za kartu.
Peníze:
Občerstvení na veletrhu vlastní zdroje. Ve Švédsku neplatí euro, ale švédská koruna (SEK = cca 2,90 Kč).
Co vzít sebou:
Běžné léky, fotoaparát, oblečení do lesa a pevnou obuv do lesa, vybavení pro případný déšť (bunda, pláštěnka, deštník).
Trasa veletrhu je cca 6 km. Veškeré informace budou u vedoucího zájezdu nebo u oficiálních zástupců, kteří budou přítomni
na výstavišti.
Předběžná cena (při plně obsazeném autobusu): 9.900 Kč (400 EUR ze Slovenska)
V ceně zájezdu doprava autobusem, trajekty, dvoudenní vstupenka na veletrh, ubytování, polopenze v místě ubytování.
Veškeré dotazy:
Ing. Oto Lasák - 604 211 166 nebo email lasak@lesprace.cz
Mgr. Natalie L. Raeva - 604 211 175 nebo email raeva@lesprace.cz
Bude přítomen i pro ostatní návštěvníky denně na výstavišti před zahájením.
Redakce

