
 
  „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” 

 
Program wyjazdu studyjnego pn. „Pasieki miejskie” 

DZIEŃ 7 października 2020 r. (środa), zbiórka grupy 05:00, Dworzec Toruń Miasto, Pl.18 
stycznia 

Wyjazd wcześnie rano, przejazd do Berlina. Celem pobytu w Berlinie będzie obserwacja 
wykorzystania budynków publicznych dla prowadzenia pasiek, na przykładzie pasieki na 
budynku Reichstagu. Grupa odwiedzi Reichstag pod opieką miejscowego pszczelarza  
i tłumacza. Przejazd do hotelu, zakwaterowanie, obiadokolacja i nocleg. 
 
DZIEŃ 2    8 października 2020 r. 
Śniadanie i przejazd do centrum Berlina. Celem drugiego dnia wyjazdu jest zaznajomienie 
uczestników ze sposobem i celem prowadzenia pasieki uniwersyteckiej zlokalizowanej  
w centrum Berlina. Będzie to możliwość powiązania wiedzy teoretycznej z praktycznym 
wykorzystaniem jej w hodowli pszczół miejskich. W drugiej części dnia uczestnicy będą mieli 
okazję do zdobycia wiedzy na temat marketingu produktów pszczelich i sprzętu 
pszczelarskiego w połączeniu z handlem hurtowym i detalicznym. W tym celu odwiedzimy 
hurtownię pszczelarską w okolicach Berlina. Powrót do hotelu, obiadokolacja i nocleg. 
 
DZIEŃ 3     9 października 2020 r. 
Śniadanie. Przejazd do Poczdamu . Tego dnia uczestnicy wyjazdu będą mieli okazję zapoznać 
się z prowadzeniem ogrodów miejskich, które wykorzystywane są także na pastwiska dla 
pszczół. 
Obserwacje będą prowadzone na przykładzie ogrodów w Poczdamie, okalających historyczny 
Pałac Sanssouci w Poczdamie (Brandenburgia, Niemcy). Przejazd powrotny do Polski, obiad 
po drodze, zakończenie wyjazdu wieczorem około 23.00 w Toruniu Dworzec Miasto  
 

Regionalny Związek Pszczelarzy  zapewnia: 
● transport autokarem z WC, video i klimatyzacją 
● 2 noclegi 
● 2 śniadania 
● 2 obiadokolacje 
● 1 obiad 3 dnia w drodze powrotnej do Polski 
● opiekę przedstawiciela organizatora (pilota) w czasie całego wyjazdu 
● usługę miejscowego tłumacza w czasie pobytu w Berlinie 
● wypożyczenie systemu nagłośnienia tourguide na 3 dni wyjazdu 
● ubezpieczenie KL 10000 €, NNW 2000€, bagaż 200€ w firmie AXA 
● podatek Vat 
● wstęp do ogrodów Pałacu Sanssouci (niezbędny do realizacji spaceru po Poczdamie) 
Program wyjazdu jest ramowy, a kolejność zwiedzania może ulec zmianie 

 


