B I O F A C H 2018 - NÜRNBERG

DVODNEVNA STROKOVNA EKSKURZIJA Z OGLEDOM SEJMA BIOFACH IN VIVANESS
ORGANIZACIJA SVETOVNEGA SEJMA BIO PROIZVODOV VSAKO LETO
RAZSTAVA: PREHRAMBENI PROIZVODI, KOZMETIKA, AROMATERAPIJA, ČISTILA, TEKSTIL, POHIŠTVO, DARILA,
IGRAČE,…
RAZSTAVNI PROSTOR l. 2017: 42.385 m2 netto
DOMAČI IN TUJI RAZSTAVLJALCI LETA 2017: 2.544 iz 84 držav
ŠTEVILO OBISKOVALCEV (DOMAČIH IN TUJIH):cca. 50.770 oseb iz 128 držav
ORGANIZATOR: NURNBERGMESSE NURNBERG

DATUM POTOVANJA: 14.-15.02.2018
1. dan: 14.02.2018 (sreda): Maribor – Ljubljana – Nürnberg
Odhod avtobusa 13.2.2018 ob 23.30 uri izpred stavbe KGZS – Zavoda Maribor, Vinarska ulica 14. Vožnja na relaciji
Maribor – Celje (ob 00:15 izpred dvorane Zlatorog) – Ljubljana (ob 1:30 izpred hale Tivoli) – Naklo – Jesenice Salzburg – München - Nürnberg. Vožnja po Bavarski mimo Münchna do Nürnberga. Sledi ogled sejmov Biofach in
Vivaness do 17:30 ure. Nato prevoz in nastanitev v hotelu, individualna večerja v lastni režiji v bližnjih restavracijah in
nočitev.

2. dan: 15.02.2018 (četrtek): Nürnberg - Salzburg- Ljubljana – Maribor
Po zajtrku vožnja do Nürnberga.
Varianta I: obisk sejma BIOFACH 2018 do 17. ure oz. po dogovoru. Sejemska vstopnica omogoča brezplačne prevoze z
mestnim transportom, zato lahko v lastni režiji obiščete tudi mesto.
Varianta II: za udeležence, ki so se prijavili za enodnevni ogled sejma, sledi vožnja v Münzinghof in ogled vasi. Naselje je
oddaljeno 1 uro vožnje od sejmišča, ogled z malico traja 2,5 ure. Po ogledu povratek v Nürnberg in vožnja na sejmišče.
Možen tudi ogled mesta z vodnikom popoldne (po dogovoru). Po ogledih ob 17. uri vožnja proti domu (relacija Salzburg Jesenice – Naklo – Ljubljana – Celje – Maribor). Prihod v poznih nočnih urah.

CENA POTOVANJA:

155,00 EUR pri najmanj 35 gostih v avtobusu
185,00 EUR pri najmanj 20 gostih v avtobusu

V CENO JE VKLJUČENO:
- avtobusni prevoz po programu (TV, klima, hladilnik);
- cestnine, takse in pristojbine ter stroški bivanja dveh voznikov;
- hotelsko-gostinske storitve po programu na bazi nočitev z zajtrkom v dvoposteljnih sobah (1/2);
- organizacija potovanja in vodenje vodnika z licenco ter obvezno nezgodno zavarovanje potnikov v času potovanja;
- 22% DDV.
DOPLAČILA:
- enodnevna sejemska vstopnica 42 eur (nakup na sejmišču ob obvezni predložitvi poslovne vizitke obiskovalca)
- stalna sejemska vstopnica v predprodaji 50 eur (nakup na spletu ali v agenciji APR)
- enodnevna sejemska vstopnica v predprodaji 38 eur (nakup na spletu ali si jih naročite v agenciji APR, Andrej Prpič s.p.,
Ljubljana, predstavništvo tujih sejmov; info@sejem.si)
- enoposteljna soba: željo po enoposteljni sobi sporočite ob prijavi! Doplačilo znaša 30,00 EUR.
- plačilo za ogled bio vasi in bio malica (plačilo z gotovino na potovanju)
- prehrana udeležencev na potovanju je v lastni režiji.

PRIJAVE: do 10.1.2018 oz. do zasedbe prostih mest. Sprejemamo SAMO
PISNE PRIJAVE po pošti ali e-pošti.
Turistična agencija Galileo 3000 Maribor, Branka Krpan, 041 662 488
OBRNITE LIST 

Spoštovani gostje in prijatelji!
V letu 2018 še vedno vztrajamo in nadaljujemo tradicijo dvodnevnih strokovnih ekskurzij z ogledom sejma Biofach in Vivaness. Tokratni
sejem Biofach 2018 bo zopet drugačen, saj je z nami že 28 let. Predstavljene bodo novosti in posebne teme sejma, kot so: so ribja
tržnica, MUNDUS VINI BioFach & Vinoteque, bar z oljčnim oljem, degustacije kave in Trend 2018: Vegan. Posebej vas želimo opozoriti
na sejem Vivaness v ločeni hali 7A, kjer je predstavljena naravna in ekološka kozmetika. Forumi BioFach kongresa bodo potekali vsak
dan med 13.2. in 17.2.2017.

KRATEK OPIS LOKACIJE
Vaška skupnost Münzinghof (www.münzinghof.de) je vas in izgleda kot vas. Je skupnost znotraj družbe. Je institucija;
Zavod za pomoč pri integraciji za invalide. Je ekološko DEMETER posestvo. Predvsem pa je Münzinghof vasica s 140
prebivalci, starimi, mladimi in otroci, mnogi zelo različni ljudje, ki naredijo skupnost. Kmetijstvo Münzinghofa: 24 krav
molznic s potomci, lastna sirarna, 18 prašičev pitancev, 39 ha travinja, 35 ha njivskih površin, 15 ha gozda. Kmetijstvo na
tem področju živi že 700 let. Z ustanovitvijo zadruge Münzinghof leta 1978 je bila uvedena trajnostna oblika kmetijstva, ki
deluje v skladu z načeli biodinamike. Mleko predelujejo v sire, skuto in jogurte. Živali imajo naravne rogove in so sezonsko
na paši. Prašiče pitance krmijo s sirotko, ki ostane od predelave v lastni sirarni. Meso goveda in prašičev s posestva
predelajo v bližnjih družinskih podjetjih. Na poljih rastejo predvsem biodinamična pšenica, rž in pira za uporabo v lastni
pekarni, ter različne krmne rastline in zelena krma. Z lastnim lesom proizvajajo toploto in električno energijo za svoje
potrebe. Proizvode tržijo regionalno večinoma na lokalni ravni, tudi neposredno v vasici. Kot institucija za usposabljanje
nudijo širok spekter učnih dejavnosti v lastnih delavnicah (eko pekarna, eko sirarna, eko vrtnarija, mizarstvo, kovinarstvo,
montaža ogrevalnih naprav, svečarstvo, izdelava kovinskih glasbil, hišniške dejavnosti). Njihove številne čudovite
proizvode lahko naročite tudi preko spleta v online trgovini. Živa vasica in živ zgled tudi za našo državo!
Zagotovo vam bo ekskurzija omogočila ne samo koristne oglede in udeležbo na strokovnih dogodkih, ampak boste dobili
tudi številne nove ideje za svoje prihodnje dejavnosti.
Veselimo se druženja z Vami!
Sodelavci Inštituta KON-CERT Maribor
ODREŽI

ODREŽI

PRIJAVNICA

ZA DVODNEVNO STROKOVNO EKSKURZIJO Z OGLEDOM SEJMA BIOFACH IN VIVANESS
NÜRNBERG 2018

14.-15.02.2018
Ime in priimek, naziv s.p. ali d.o.o.: ________________________________________________________________
Naslov: ________________________________________________________________________________________
Kontaktna oseba: ________________________________________________________________________________
Telefon/mobi: ___________________________________ID za DDV : ______________________________________
Za ekskurzijo prijavljam naslednje osebe:
________________________________________________________________________________________________
Prijavljam se za (obkrožite): a) ENODNEVNI ogled sejma + OBISK VASI
DATUM:

b) DVODNEVNI ogled sejma

PODPIS:
Naslov za pošiljanje prijav: Inštitut KON-CERT Maribor, Vinarska ulica 14, 2000 Maribor ali
valentina.aleksic@kon-cert.si
Za dodatne informacije prosim pokličite: 02-228-49-41 ali 041-635-287 (Valentina Aleksič)

ŽIG:

