
Združenie pre urbanizmus a územné plánovanie Slovenska pri Spolku architektov Slovenska v spolupráci s CK AG Z-Travel  Vás pozývajú na odbornú exkurziu, ktorá je 

určená  regionálnym a  lokálnym lídrom, plánovačom, stratégom  a všetkým, ktorí majú záujem o regionálne a územné  kontinuálne plánovanie, trendovú výstavbu  a kvalitu sídiel.  P
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BUGA  Heilbronn 2019 

Cieľové destinácie počas cesty: 

   Mníchov - Riemer park / BUGA 2005 - Na mieste súčasného mestského parku bolo  pôvodne staré letisko, neskôr brownfield. 

   Heilbronn ( BUGA 2019) - Hlavná téma krajinárskej výstavy "rozvoj turizmu v sudetskom meste Heilbronn, práca s vodou 

   Wurzburg (BUGA 2018), Wurzburská rezidencia (UNESCO) - Symbolom výstavy v roku 2018  boli motýle, ktoré predstavujú rôzne formy života a rýchle zmeny. 

   Cheb - centrum mesta a revitalizované plochyv rámci výstavy  BUGA 2006, 2012, 2016 

Termín:  1.- 4.5.2019 (streda - sobota) ,  Cena: 390,-EUR,  Uzávierka prihlášok 1.15.2019 

Program zájazdu v skratke: 

   1.5.2019 (streda): Odchod z Nitry do Mníchova so zdravotnými zastávkami. V Mníchove, prehliadka Reimer Parku, vytvoreného na mieste bývalého letiska Munchen - Riem.  

   2.5.2019 (štvrtok): Heilbronn - návšteva krajinárskej výstavy BUGA 2019. Ubytovanie v Heilbronne alebo Wurtzburgu.  

   3.5.2019 (piatok): Prehliadka priestorov BUGA 2018 vo Wutzburgu a návšteva Wurzburskej Rezidencie, ktorá je súčasťou svetového kultúrneho dedičstvo UNESCO. Odchod do ČR.  

   4.5.2019 (sobota): Prehliadka mesta Cheb – revitalizované lokality v rámci krajinárskych výstav (nábrežie, športový areál, rekreačná zóna). Diskusia k téme so zástupcami miest.  

   Odborné sprevádzanie:  SRN počas viac ako 60-ročnej tradície  krajinárskych výstav predstaví  i  „vzorové mesto“ – novú  mestskú štvrť, ktorá je riešená ako modelový projekt  zameraný na   

      kvalitu   bývania, kvalitu života a kvalitu životného prostredia,  cieľom je predstaviť  premenu  mesta,  navštíviť  nové  plochy zelene i  plochy s novými či pripravovanými  bytovými domami, 

      získať informáciu o procese  plánovania, hodnotenia  a  realizovania diela. 

   Počet  účastníkov  zájazdu:  počet  účastníkov je obmedzený - 15 účastníkov.  Cena odbornej exkurzie:  390 .-€, preprava autobusom.  

   Sprievodca zájazdu: kvalifikovaná sprievodkyňa so skúsenosťami a znalosťou nemčiny  a angličtiny. Sprevádzanie v nemeckom jazyku bude prekladať do slovenčiny.  

   Ubytovanie je rezervované  v trojhviezdičkových hoteloch v centre, resp. v blízkosti centier miest v dvojposteľových izbách. Raňajky sú v cene. Obed a večeru si zabezpečia účastníci exkurzie sami. 

   Doprava: zájazdový autokar s dvoma šoférmi, klimatizovaný a vybavený pre zahraničné zájazdy.  

   Odporúčame: Komplexné cestovné poistenie UNION vo výške 8 EUR - poistenie priamo pri prihlásení na exkurziu.  

   Ďalšie informácie a kontakt pre záujemcov: CK AG Z-TRAVEL, Hlavná 3, 927 01 Šaľa,  tf: 031 701 2372, 0903890241, info@agz-travel.sk,  Záväzná prihláška:  do 15.1.2019 v CK AG Z-travel 
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