
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  architektom, inžinierom, regionálnym a územným plánovačom,  projektovým lídrom a všetkým, ktorí majú záujem o  súčasné trendy v plánovaní a vo výstavbe.  P
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Viedeň – Bad Ischl - Salzburg 
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BUGA  Heilbronn 2019 

Cieľové destinácie počas cesty: 

   Viedeň - Seestadt Aspern, Park Monte Laa,  Freiraum Campus Wirtschaftsuniversität,   výhľady  z Kahlenbergu  na mesto, ochutnávka vín pri rozprávaní o Donauinsel 

   Bad Ischl – Kráľovké záhrady a Sissin park, renaturalizácia vodného toku a okolitých plôch 

   Salzburg: Projekt Wahre Land - Echte Fehler, Kraftwerk Sohlstufe Lehen, Hangar 7, Wohnsculptur,  historické centrum mesta 

   Odborné sprevádzanie:  prehliadka inovatívnych stavieb, odborný výklad pri  prehliadke každej  navštívenej  lokality, informácie o procese  plánovania, rozhodovania a  realizovania diel. 

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

   Ubytovanie:   je zabezpečené v trojhviezdičkových  hoteloch 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.  

   Dalšie 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 

Termín:   8.- 11.5.2019       Cena: 350,-EUR 

Program zájazdu v skratke:    

   8.5.2019 (streda): Nitra – Viedeň,  návšteva Seestadt Aspern, návšteva Freiraum Campus Wirstschaftsuniversität, vyhliadka na vrchu  Kahlemberg, degustácia vín, diskusia 

   9.5.2019 (štvrtok): Viedeň – návšteva Parku Monte Laa, odchod do  Bad Ischl, kúpeľné mesto s cisárskou tradíciou, prehliadka kúpeľného parku a záhrad, odchod do Salzburgu 

   10.5.2019 (piatok):  Salzburg - prehliadka projektu Wahre Land - Echte Fehler, Kraftwerk Sohlstufe Lehen.  Návšteva Hangar7, prehliadka centra mesta, záhrady Mirabell 

   11.5.2019 (sobota):  prehliadka ďalších objektov  (Autohaus Pappas, Agrekultur, Unipark) podľa časových možností. Poobede odchod na Slovensko.  
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