1 ŽP 9. marec 2015 - Strokovna ekskurzija BIC Ljubljana:
Proizvodni procesi – čokolada in pivo
Ekskurzija je obvezna za vse študente rednega študija 1 ŽP.
Odhod: 9. marec 2015 ob izpred šole na Ižanski cesti 10, zbirališče 7.45 odhod 8.00
Prihod; v večernih urah (med 20.00 in 21.00 uro)
Datum odhoda
9. marec 2015
Trajanje
1 dan
Poudarki:

 Vodeni ogled tovarne
čokolade z degustacijami
(audio guide vključen v
ceni)

 Vodeni ogled pivovarne z
degustacijo

V sodelovanju s stroko smo pripravili enodnevni izlet v Avstrijo na temo
tehnološki procesi v pridelavi in predelavi hrane.
Ogledali si bomo dva proizvodne obrata v Riegersburgu in Gradca in, kjer je
poleg samih procesov zanimiv tudi pristop do javnosti in način promocije
izdelkov ter blagovne znamke. Podjetja s svojimi imeni in proizvodi vstopajo na
tržišče tudi kot turistično blago oziroma storitev. Učinek je trojni; povečuje se
prepoznavnost blagovne znamke in prodaja v tovarniških trgovinah, hkrati pa
storitev degustacije in ogledov proizvodnje služi kot zanimava izvenpenzionska
ponudba za individualne ali skupinske goste.

O programu na kratko
Odhod avtobusa iz Ljubljane. Vožnja do mejnega prehoda Šentilj proti Gradcu.
Po prihodu daljši ogled »čokoladnice«, v tovarni čokolad in čokoladnih izdelkov Zotter. Za lažje razumevanje bomo uporabili
"audio guide"- (slovensko, nemško, angleško,…) in temeljito okusili čokoladne proizvode na degustacijah in se pogovorili z
osebjem.
Sledi prevoz do Gradca, kjer si bomo vzeli čas za kosilo in samostojni ogled mesta. Popoldan si bomo pod vodstvom
strokovnega vodnika ogledali proizvodnjo v pivovarni Puntigam in si na koncu privoščili degustacijo njihovih izdelkov. Po
dogovoru (14 dni pred odhodom) si lahko vzamemo čas za obisk IKEA centa ali podamo proti domovini. Pot nas bo tudi tokrat
vodila mimo Maribora in od tam v Ljubljano, kamor bomo prispeli v poznih večernih urah.
.

Prevoz
Volan visokokrovnega avtobusa, opremljenega s klima
napravo, hladilnikom, videom in vso varnostno opremo po
evropskih predpisih, bo sukal izkušen voznik našega
izbranega prevoznika. Njegova naloga bo predvsem varna
vožnja, skrb za udobje potnikov in skupaj z vodnikom
ubiranje pravih poti.

Turistični vodniki, strokovni vodniki, spremljevalci, lokalni vodniki
Skupino bo spremljal izkušen vodnik z dolgoletnimi izkušnjami iz turizma in
povezanih dejavnosti.
Strokovni del bodo vodili lokalni vodniki ali elektronske različice le teh. Za vse, ki
jim angleščina ne gre najbolje, bo poskrbel eden od vodnikov ali spremljevalcev z
ustreznim prevodom.

Cena ekskurzije z vstopninami in degustacijami pri:

45 do 49
50 do 54
55 do 59
60 do 64
65 do 69
70 do 79

plačnikih
plačnikih
plačnikih
plačnikih
plačnikih
plačnikih

55,00 EUR
51,00/63,00
59,00 EUR
56,00 EUR
54,00 EUR
51,00 EUR

EUR

V ceni je všteto: Priprava strokovnega in turističnega programa, prevozi z avtobusom po programu (s cestninami in
ostalim stroški), zavarovanja, takse in davki, stroški organizacije izvedbe potovanja s pripravo strokovnega programa,
prevajanje strokovnih ogledov iz angleščine, turistično spremljanje (turistični spremljevalec z licenco), 4 profesorji
gratis, vstopnini z degustacijo (14,40 + 6=20,40) če bomo uspeli dobiti nižjo ceno vstopne bomo obračunali nižji znesek .

Spremljevalci: Kostadinov, Banko, Vodopivec in Suwa Stanojevič

