zaprasza na wyjazd studyjny w dniach 18 – 19 maja 2019 roku
pod hasłem:
"BRANDENBURGIA I POMORZE ZACHODNIE – KRAJOBRAZY
I BIORÓŻNORODNOŚĆ ROŚ LIN DRZEWIAS TYCH"
w programie:
18 maja (sobota)
07:15 Wyjazd ze Szczecina (zbiórka o godz. 7.00, na ul. Papieża Pawła VI, przy Wydziale
Kształtowania Środowiska i Rolnictwa ZUT, uwaga ! wyjeżdżamy punktualnie ze względu na
rejs statkiem)
09:00 Wycieczka trasą powierzchni badawczych z obcymi gatunkami drzew
12:20 Przyjazd do Niederfinow
http://www.schiffshebewerkniederfinow.info/neumann.htm; nieodpłatne odwiedzenie Centrum
Informacyjnego przy podnośni (40 min.)
13:00 Rejs statkiem przez podnośnię statków Niederfinow koszt 10 €
14:15 Obiad w restauracji Kreta, Eberswalde; koszt około 15 €
https://kreta-eberswalde.de/
15:15 Arboretum w Eberswalde (+ słodki podwieczorek)
https://www.hnee.de/de/Hochschule/Einrichtungen/Forstbotanischer-Garten/ForstbotanischerGartenEberswalde-E2168.htm
17:30 Przejazd wzdłuż jeziora Werbellinsee do Joachimstahl (wieża widokowa Biorama +
dworzec cesarski Kaiserbanhof)
http://www.biorama-projekt.org/aussichtsplattform---deutsch.html
19:30 Odjazd do Szczecina
21:00 Przyjazd na miejsce zakwaterowania: DS. „Andromeda”

19 maja (niedziela)
07:30 – 08:15 Śniadanie w DS „Andromeda”

08:30 Odjazd ze Szczecina sprzed budynku WKŚiR ZUT przy ul. Papieża Pawła VI (przystanki:
symbole i atrakcje Szczecina – Jasne Błonia, Wały Chrobrego, Łasztownia)
11:00 Zwiedzanie pomnika przyrody „Krzywego Lasu” pod Gryfinem
12:30 Przejazd przez Puszczę Bukową, przystanek „Serce Puszczy”, wyłączone drzewostany
nasienne buka (Park Krajobrazowy „Puszcze Szczecińskie”)
14:00 Arboretum w Glinnej / obiad i podwieczorek pod wiatą
16:00 Odjazd do Szczecina
około 17:00 Przyjazd do Szczecina
Koszty wyjazdu w wariantach oraz informacje praktyczne
1. Całkowity koszt wyjazdu studyjnego wynosi 290 zł + około 29 euro, z czego kwotę w zł
płacimy przelewem na konto PTD, natomiast kwotę w euro przygotowujemy bezpośrednio
na wyjazd;
2. Koszt wyjazdu 290 zł obejmuje: 1 nocleg w DS Andromeda (pokój 2-osobowy, pokój 1osobowy z dopłatą 16 zł), przejazd autokarem, pełne wyżywienie (bez obiadu w
Eberswalde) w dniach 18 i 19 maja. Uwaga ! opłaty za noclegi i wyżywienie dodatkowe,
przedstawione w karcie uczestnictwa ponosimy indywidualnie.
3. Dla osób nie korzystających z noclegu koszt wyjazdu wynosi 240 zł + około 29 euro
4. Dla osób uczestniczących tylko w dniu pierwszym wyjazdu koszt wyjazdu z
noclegiem wynosi 160 zł + około 29 euro
5. Dla osób uczestniczących tylko w dniu pierwszym wyjazdu koszt wyjazdu, bez
noclegu koszt wyjazdu wynosi 120 zł + około 29 euro
6. Koszt wyjazdu około 29 € obejmuje: rejs statkiem (10 €), obiad w Eberswalde (ok. 15
€), platforma widokowa Biorama (4 €)
7. Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 30 kwietnia br. (uwaga ! decyduje kolejność zgłoszeń).
Kartę uczestnictwa należy przesłać na e-mail: ptd@ptd.pl
8. Pełną kwotę za wyjazd należy wpłacić najpóźniej do dnia 5 maja br. na konto Polskiego
Towarzystwa Dendrologicznego:

Bank Millenium nr konta: 33 1160 2202 0000 0001 4898 0958
z podaniem imienia i nazwiska i dopiskiem: „Wyjazd studyjny maj 2019”
9. Należy pamiętać o zabraniu ze sobą ważnego paszportu lub dowodu osobistego.
Program przygotowali i wyjazd poprowadzą: dr inż. Stefan Panka (1 dzień) i dr inż. Tadeusz
Leśnik (2 dzień).
Kontakt do organizatorów: sekretarz PTD Piotr Urzykowski (tel. 608 160 418), e-mail:
ptd@ptd.pl
Serdecznie zapraszamy !
Organizatorzy wraz z Zarządem PTD

