9. – 16. září 2018
9. září
08.30 Odlet z Prahy
Přílet do Moskvy
Setkání na letišti s partnerskou stranou
Moskva – prohlídka centra
Individuální oběd – není zahrnut v ceně
Cesta do hotelu
Individuální večeře – není zahrnuta v ceně
Ubytování a nocleh v hotelu: SK Royal Hotel Moscow in Moscow. http://www.sk-royal.ru
10. září
Snídaně v hotelu
08.00 - 10.00 Přesun z hotelu do školky "Vashutino"
10.00 - 13.00 Návštěva školky «Vashutino» http://www.fittonia.ru/
Produkce: konifery, ovocné keře a stromy
13.00-14.00 Oběd ve školce (zahrnuto v ceně)
14.30- 15.30 Přesun do školky "Nivaki"
15.30-17.00 Návštěva školky "Nivaki» http://www.nivaki.ru/
Školka Nivaki je zaměřena na pěstování bonsají a umělecké tvarování keřů. Byla založena v roce 2008.
Pěstební plocha: 12 hektarů volná plocha 1,2 hektarů kontejnerovny.
17.00-18.00 Večeře ve školce (zahrnuto v ceně)
18.00 - 20.30 Přesun do hotelu.
Ubytování a nocleh v hotelu: SK Royal Hotel Moscow in Moscow. http://www.sk-royal.ru
11. září
Snídaně v hotelu
08.00 - 10.00 Přesun do školky Marchenko
10.00 - 12.00 Návštěva školky Marchenko - Ruský zahradní vodní park
Školka se specializuje na vodní rostliny http://www.mam1.ru/
Jediná školka v Rusku se zaměřením na vodní rostliny byla založena v roce 1992. Vytvořil ji Alexander
Marčenko, biolog, vědec, autor mnoha vědeckých a populárních článků a knih. Pěstební plocha asi 3
hektary. Pěstovaný sortiment: okrasné pobřežní, bažinaté a vodní rostliny, skalničky.
12.00-12.30 Coffee Break ve školce (zahrnuto v ceně)

12.30 - 14.30 Přesun do zahradního centra "Imperial Garden"
14.30 -16.00 Návštěva zahradního centra: "Imperial Garden» http://www.imperialgarden.ru/
Největší zahradní centrum v Evropě. Nejoblíbenější a vzácnější druhy rostlin, všechny druhy dřevin a
odrůdy keřů - vše je krásně situováno na rozsáhlého areálu zahradního centra
16.00-18.00 Večeře v zahradním centru "Imperial Garden" (zahrnuto v ceně)
18.00 - 20.00 Přesun do hotelu
Ubytování a nocleh v hotelu: SK Royal Hotel Moscow in Moscow. http://www.sk-royal.ru
12. září
Snídaně v hotelu
08.30 - 09.30 Přesun do lesní školky "Ivanteevskaya".
09.30 – 12.00 Návštěva lesní školky "Ivanteevskaya" http://ivanles.ru
12.00-13.00 Coffee Break ve školce. (zahrnuto v ceně)
13.00-16.00 Přesun do školky "Savvateeva "
16.00-18.00 Návštěva školky "Savvateeva" http://www.drevo-spas.ru/
Školka založena v roce 2005. Rozlohy: 40 ha v oblasti Shakhovskoi, 130 ha v oblasti Kireevsky a 50 ha v
oblasti Novy Oskol.
Produkce školky Savvateeva : okrasné listnaté stromy, okrasné keře, jehličnany, ovocné stromy a
bobuloviny, trvalky, zakořeněné řízky okrasných keřů a jehličnanů v P9 a C2
18.00 - 19.00 Večeře ve školce (zahrnuto v ceně)
19.00 - 22.00 Přesun do hotelu.
Ubytování a nocleh v hotelu: SK Royal Hotel Moscow in Moscow. http://www.sk-royal.ru
13. září
Snídaně v hotelu
08.30 - 10.00 Přesun do podniku "Agrofirma Poisk "
10.00 - 11.30 Návštěva podniku "Agrofirma Poisk" http://www.semenasad.ru/
Šlechtitelský a semenářský podnik.
11.30-12.30 Přesun do Kolomna
12.30-13.30 Oběd v podniku (zahrnuto ceně)
13.30 – 15.30 Prohlídka města Kolomna kremlin
15.30-16.30 Přesun do školky "Leskovo"
16.30-18.30 Návštěva školky "Leskovo" http://www.leskovo-pitomnik.ru/
Rozloha vice než 100 ha. Založeno v roce 2004. Produkce: ovocné stromy a keře, okrasné dřeviny a trvalky.
18.30 - 19.00 Přesun do hotelu
Individuální večeře ( není zahrnuta v ceně)
Ubytování a nocleh v Egorevsku.
14. září
Snídaně v hotelu
08.00 - 10.00 Přesun z hotelu do školky
10.00 - 13.00 Návštěva školky http://www.opitomnik.ru/
Sortimenální školka zaměřená na maliny, ostružiny a jabloně.
Coffee Break ve školce (zahrnuto v ceně)
13.00 – 14.30 Přesun do Jasné Poljany.
14.30 – 15.30 Oběd v restauraci (není zahrnut v ceně)

15.30 – 19.00 Exkurze do Jasné Poljany
Vesnice proslavená tím, že se zde narodil, žil, tvořil a je pochován spisovatel Lev Nikolajevič Tolstoj. Vytvořil zde svá
nejslavnější díla jako Vojna a mír nebo Anna Kareninová.

Tematická exkurze "Zahrady a zahradní architektura 19.století" ( 1,5 hod )
http://www.ypmuseum.ru/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=31&Itemid=28
&lang=ru
19.00 - 19.30 Přesun do hotelu
Individuální večeře (není zahrnuta v ceně)
Ubytování a nocleh v Tule
15. září
Snídaně v hotelu
10.00 – 11.30 Prohlídka Tuly.
11.30 – 12.30 Oběd v restauraci (není zahrnut v ceně)
12.30 – 14.30 Přesun do školky Agro
14.30 – 17.30 Návštěva školky Agro http://m-green.ru/
Léčivé rostliny a trvalky.
Coffee Break ve školce (zahrnuto v ceně)
17.30 – 20.30 Přesun do hotelu.
Individuální večeře (není zahnuta v ceně)
Ubytování a nocleh v hotelu: Holiday Inn Moscow – Suschevsky

16 září
Snídaně v hotelu
Osobní volno
Přesun na letiště a odlet z Moskvy do Prahy
22.10 Předpokládaný přílet do Prahy

Cena odborné exkurze: 38 000,- Kč
Cena zahrnuje:









Tlumočníka po celou dobu zájezdu
Ubytování v hotelech v Moskvě, Egorevsku a Tule se snídaní
Všechny přesuny
Exkurze v rámci program s průvodcem
Vstupenky
Návštěvy školek
Obědy a večeře ve školkách tak, jak jsou v rozpisu
Zpáteční letenku do Moskvy a veškeré letištní poplatky

Cena nezahrnuje:




Víza
Pojištění
Individuální stravu dle rozpisu

