Tolna Megyei
MÉRNÖKI KAMARA

Meghívó
A K3-ak éves találkozójára

Tisztelt Kolléga!
A tavalyi évben a három legkisebb létszámú megyei mérnöki kamara (Nógrád - Heves - Tolna)
Együttműködési megállapodást kötött a kamarai célok, feladatok megvalósítására, tagjaik
közötti együttműködés fejlesztésére, hagyományaik ápolására.
Ennek keretében minden évben szakmai találkozót tartunk váltott helyszínnel.
Az idei évben a találkozó Egerben kerül megrendezésre 2019. november 15-16-án
(péntek - szombat).
Az indulás: Szekszárdról reggel 6:00 órakor az Auchan áruház mögötti parkolóból.
A kirándulás programja:
november 15.
10:00 óra Találkozás a http://mtz-trac.hu/ cég telephelyén, üzemlátogatás.
kb. 12:00-13:00 órakor ebéd https://vadasztanyaeger.hu/
Ár: 4500 Ft/fő
13:30 Szállás elfoglalás https://hotelunicornis.hu/web/
Ár: 1 ágyas szoba: 8 600 Ft, 2 ágyas szoba: 12 000 Ft
kb. 14:00 óra Érseki Pincerendszer megtekintése, végén érseki borok kóstolása a pincében
http://www.egriersekipalota.hu/
Ár: 700 Ft/fő
kb. 15:00-17:00 óra szabadidő, séta (fakultatív strand, vagy Törökfürdő), vagy buszos
ismerkedés a Gyógyvize völgyével http://www.gyogyvizekvolgye.hu/ ,
https://demjencascade.hu/cascade-barlang-es-elmenyfurdo/ ; https://salirisresort.hu/furdostrand
kb.18:00 óra borkóstoló és vacsora a Szépasszony-völgyben https://sikeboraszat.hu/web/
Borkóstoló 6 prémium borból
Ár: 4000 Ft/fő (ennek a felét a HMMK állja)
Vacsora
Ár: 2300 Ft/ fő
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november 16.
8:30 reggeli
9:30- 12:00 városnézés https://visiteger.com/latnivalok/idegenvezetes/garantaltidegenvezetes Az idegenvezetés költségét a HMMK állja
12:30 Svédasztalos ebéd az Unicornisban https://hotelunicornis.hu/web/
Ár: 3300 Ft

Amennyiben a szakmai program felkeltette érdeklődésedet, kérjük jelentkezésedet a
tmmk@tolna.net email címre, legkésőbb 2019. október 14-ig küldd meg.
A jelentkezésben tüntesd fel neved mellet a kamarai azonosítódat és a veled együtt érkező
hozzátartozó nevét.
Kamarai tagoknak a részvétel ingyenes (a TMMK finanszírozza), hozzátartozóknak
21.000 Ft/fő.
A három megyei kamara részvételi létszáma korlátozott a szálláslehetőségek miatt, ezért
a létszámot a jelentkezések sorrendjében tudjuk feltölteni.

Szekszárd, 2019. október 9.

Palotásné Kővári Terézia
elnök sk.
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