GYŐRI ÉLMÉNYNAP
AUDI gyárlátogatással
Indulás:
Utazás:
Találkozás:
Indulás:

2019. május 20. (hétfő)
autóbusszal
7.00 órától a Blaha Lujza téren
7.15 órakor
Program

A délelőtt során elsőként az AUDI Látogatói Központját keressük fel. A
legátfogóbb
program
során
szemtanúja lehet annak, amint az
óriási présgépek az acél és
alumínium lemezeket szabják-vágják-, formázzák a présutcában, melynek
eredményeként egyes Audi modellek karosszériaelemei elkészülnek. Ezt
követően figyelemmel kísérhetjük
a hegesztőrobotok lenyűgöző
"táncát" a karosszériaüzem 85%ban
automatizált
világában,
ismerje meg a különböző kötési technikákat és legyen szemtanúja annak,
amint egy Audi gépjármű karosszériája felépül. A műszaki érdeklődésű
vendégek ezen felül bepillantást nyerhetnek a motorgyártás rejtelmeibe a
világ legnagyobb motorgyárában. A gyárlátogatás 1,5-2 órás.
Belépő: felnőtt: 900,- Ft, diák, nyugdíjas: 500,- Ft
Figyelem! A gyárlátogatáson egyszerre csak 25 jelentkező tud részt venni! Ezért ha a létszám ennél több két
csoportban 9.30 és 10.00 órakor fogunk bemenni.
12 év alatti gyermekek üzembiztonsági okokból nem léphetnek be a gyár területére! Kiskorú vendégeink
életkorukat diákigazolvány vagy más fényképes azonosító okmány felmutatásával kötelesek igazolni.
Ezután felkeressük Győr műemléki látnivalóit. Győr a találkozások városa. Földrajzilag
három folyó: a Rába, a Rábca és a Mosoni-Duna találkozásánál fekszik. Történelme során
mindig meghatározó szerepe volt a térségben. A római korban a provinciát védő castrum mellé
polgárváros települt, az államalapítás idején
püspökséget és ispánságot kapott, a török időkben
Bécset védő végvár volt. A XVIII. században a
katonák helyébe kalmárok és iparosok költöztek,
hogy felépítsék Magyarország egyik legszebb barokk
városát. A Szent László Látogatóközpont keretein
belül vezetéssel az alábbi látnivalókkal ismerkedünk
meg: Torony kilátó, Bazilika, Káptalanház, Győri
Egyház megyei könyvtár és kincstár valamint az Apor Vilmos
emlékkiállítással. Körülbelül 3 és 3,5 óra és fél óra a program. Belépő:
felnőtt: 1200,- Ft/fő, nyugdíjas: 600,- Ft/fő. Várható visszaérkezés Budapestre 19 óra körül.

Részvételi díj: 8.990,- Ft/fő

Akciós ár: 5.690,- Ft/fő
Adminisztrációs díj: 1.000,- Ft/fő (kötelezően irodánkban fizetendő)

Fix ülőhely: 1.000,- Ft/fő

Programváltoztatásának jogát fenntartjuk!!!

Neoline Utazási Iroda
Ügyfélszolgálati iroda: 1075 Budapest Síp u. 4.
: 317-1056, 317-1256 Engedélyszám: U-714/2006
www.kalandozastravel.hu
kalandozas@t-online.hu

