Tisztelt Senior Oktatási Programban résztvevő
Hallgatónk!

A 2016. április 7-én tartott előadásom után többen kerestek meg
azzal a kérdéssel és kéréssel: lesz-e közös kirándulásuk a
programunkban résztvevő hallgatóknak? Mivel rendszeresen
szervezek
tanulmányi kirándulásokat, szívesen teljesítem
kérésüket.
Úgy gondolom, az első alkalommal látogassunk el hazánk legszebb
arborétumába, a Jeli Arborétumba! Május közepén számtalan
színben és formában virágoznak a rododendronok. Meglátogatásuk
nagy élmény szokott lenni. Az erdei területen az út legnagyobb
része
kényelmesen
járható,
nagyrészt
vízszintes.
Így
biztonságosan sétálhatnak azok is, akik számára a járás
nehézséget okozna. Csak az arborétum egy kis részén kell
lépcsőzni, de ide nem szükséges elmenni, ott már nem jellemzőek a
virágzó bokrok.
Tervezett program
Indulás: 2016. május 14-én szombaton 7.00 órakor a Állami
Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat (ÁNTSZ),
közismert nevén: KÖJÁL székháztól (Kaposvár Fodor
József tér 1.).
Utazás: 1 megállóval Kámba. Várható érkezés: 10.00 óra
Útvonal: Kaposvár – Kaposmérő –
Kehidakustány – Zalaszentgrót

Vése

–

Zalakomár

–

Főprogram: látogatás a Jeli Arborétumban, sétálgatás erdei
ösvényeken a virágzó rododendron bokrok között.
Visszaindulás: 15.00-kor
Kísérő program: megálló a Kis-Balaton Kányavári-szigeténél,
ahol kb. egy órás sétával ismerkedünk a szép vízi világgal.
Hazaérkezés várható időpontja: 19 óra
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Az arborétumról és a Kányavári-szigetről ismertetőt és képeket
tudnak megnézni: www.kalandosutak.hu.

Utazás: 47 személyes autóbusszal.
Étkezés: önálló ellátás. Javaslok ebédre szendvicset és innivalót
hozni.
Részvételi díj: 4 500 Ft/fő, amely tartalmazza
 utazási és parkolási költséget,
 belépőjegyet az arborétumba,
 csoportkísérést és idegenvezetést.
Jelentkezés: a davidjanos@gmail.com e-mail címre küldött
üzenettel. Információt a 0620/310-8632-es telefonszámon
tudok adni.
Részvételi díj fizetése: a Dávid Bt. számlaszámára átutalással
vagy az Unicredit Banknál (Kaposvár Dózsa György utca 1.)
befizetve. Számlaszám: 10918001-00000004-91660004. A
befizetésről a részvételi díj beérkezése után számlát állítunk
ki, ezért kérem a nevet és a számlázási címet az átutaláskor
vagy befizetéskor megadni.
Jelentkezési határidő: 2016. május 6-án pénteken 16.00 óráig.

Megtisztelő jelentkezésüket előre is köszönöm:

Dávid János főiskolai docens
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