Třicet let kvalifikované interpretace
evropského kulturního a přírodního
dědictví
18. Setkání evropských průvodců a výroční
valná hromada Evropské federace asociací
turistických průvodců FEG
15. – 20. listopadu 2016 v Brně

Brno

Česká republika hostí letos na podzim podruhé v historii Setkání evropských průvodců. Akce se bude konat
v Brně. Naši členové mají jedinečnou příležitost účastnit se zajímavého programu, blíže poznat situaci
průvodců v jednotlivých evropských zemích a navázat osobní a pracovní kontakty. Nad setkáním převzali
záštitu ministryně pro místní rozvoj ing. Karla Šlechtová a primátor statutárního města Brna ing. Petr
Vokřál. Před vlastním setkáním se koná turistický program v Praze a Pardubicích. Setkání se skládá
z odborných přednášek, tematických exkurzí, kulturního a společenského programu. Jednacím jazykem
je angličtina, avšak účastníci mezi sebou komunikují řadou dalších jazyků. Brněnského setkání se budou
účastnit naši kolegové z Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Islandu, Itálie, Kypru, Lotyšska,
Maďarska, Německa, Nizozemska, Polska, Portugalska, Rakouska, Ruska, Řecka, Slovenska, Slovinska,
Španělska, Švédska, Ukrajiny, Velké Británie. Letošní setkání je příležitostí k oslavě 30. výročí vzniku
federace FEG a 15. výročí založení Asociace průvodců ČR.

Místo konání

Best Western Premier International Hotel
Husova 16, Brno. www.hotelinternational.cz
Část odborného programu se uskuteční v hotelu Slávie,
Solniční 17, Brno.

Odborný program

▸▸ Cestovní ruch pro všechny (Ivor Ambrose, ENAT)
▸▸ Úvod do enologie pro průvodce (Vladimír Mokšan, Znovín)
▸▸ Spolupráce průvodců v regionu Dunaj-Vltava
(Sebastian Frankenberger, Austria Guides)
▸▸ Provádění návštěvníků z jižní Asie a Dálného východu
(Jennifer Basannavar, UK Blue Badge)

Společenský program

▸▸ Slavnostní zahájení v prostorách brněnské Nové radnice
▸▸ Večeře s vínem a cimbálem ve Valtickém podzemí
▸▸ Opera Epos o Gilgameši / Dido a Aeneas v Janáčkově
divadle
▸▸ Gala večer v hotelu BW Premier International Brno

Uzávěrka registrací: 31. 8. 2016

Best Western Premier International Brno

Třicet let kvalifikované interpretace
evropského kulturního a přírodního
dědictví
REGISTRAČNÍ BALÍČKY
Jednodenní registrace bez ubytování

Cena obsahuje: vstup na odborný program (přednášky nebo exkurze), stravování uvedené v programu,
konferenční materiály, tašku.
1 700 Kč

Víkendový balíček (pátek – neděle)

Cena obsahuje: ubytování na 2 noci v 4* hotelu BW Premier International Brno s bufetovou snídaní, vstup
do bazénu, sauny, wellness a fitness, koktejl a občerstvení před divadlem, vstupenku na operu
Epos o Gilgameši/Dido a Aeneas (přízemí řada 2. – 13.), sobotní tematickou exkurzi (Villa Tugendhat/
Mendelianum/Muzeum romské kultury nebo Slavkov), gala večer (slavnostní večeře včetně nápojů
a programu), konferenční materiály, tašku.
4 200 Kč v dvojlůžkovém pokoji s dalším účastníkem
5 200 Kč v jednolůžkovém pokoji

Registrace na celou konferenci (úterý – neděle)

Cena obsahuje: transfer, ubytování na 5 nocí v 4* hotelu BW Premier International Brno s bufetovou
snídaní, vstup do bazénu, sauny, wellness a fitness, uvítací recepci s obědem, kávovou přestávku, řízenou
degustaci v Salonu vín, večeři ve vinném sklepě s cimbálovou muzikou a vínem, oběd ve Skalním mlýně,
koktejl a občerstvení před divadlem, vstupenku na operu Epos o Gilgameši/Dido a Aeneas (přízemí řada
2. – 13.), gala večer (slavnostní večeře včetně nápojů a programu), závěrečný oběd, přednášky, prohlídky
a výlety, konferenční materiály a tašku.
14 820 Kč v dvojlůžkovém pokoji s dalším účastníkem
17 160 Kč v jednolůžkovém pokoji

Opera

Vstupenka na operní představení 18. 11. 2016 Epos o Gilgameši/Dido a Aeneas (přízemí řada 2. – 13.)
a koktejl s občerstvením před představením v 18:00 h.
700 Kč

Gala večer

Vstupenka na gala večer k 30. výročí FEGu a 15. výročí Asociace průvodců ČR 19. 11. 2016 od 19:00 h
v hotelu BW Premier International Brno (slavnostní večeře včetně nápojů a programu).
1 500 Kč

Přihlášky na email: registration@feg-brno2016.org a na tel: 261 227 903.
SAMOSTATNÉ SEMINÁŘE

T-GUIDE – provádění osob s poruchami učení
14. 11. 2016 od 9:00 h v Praze.
Celodenní seminář vedený mezinárodními lektory FEGu v angličtině. Cena zahrnuje studijní materiály,
občerstvení a certifikát o absolvování.
5 300 Kč / 195 EUR
Provádění návštěvníků se zvláštními potřebami
15. 11. 2016 od 15 h v Brně.
Polodenní seminář vedený mezinárodními lektory FEGu v angličtině. Cena zahrnuje studijní materiály,
občerstvení a certifikát o absolvování.
2 565 Kč / 95 EUR
Jak mohou průvodci využívat nové internetové technologie?
16. 11. 2016 od 17 h v Brně. Polodenní seminář vedený mezinárodními lektory FEGu v angličtině.
Cena zahrnuje studijní materiály, občerstvení a certifikát o absolvování.
1 620 Kč / 60 EUR
FEG – cesta vpřed
18. 11. 2016 od 13:30 v Brně.
Polodenní seminář vedený mezinárodními lektory FEGu v angličtině.
Cena zahrnuje studijní materiály, občerstvení a certifikát o absolvování.
2 565 Kč / 95 EUR

Semináře pořáda FEG a platí se zvlášť.
Informace o setkání a podrobný program naleznete na stránkách
www.feg-brno2016.org a na facebook.com/fegbrno2016

