
С П П З
  ви   кани  на   национален  пътуващ  семинар

на тема
„Определяне на сроковете на трайност на храните”

с участието на ст.н.с. д-р Росица Еникова, дм

На семинара ще получите отговор на въпросите: Какъв е срокът на трайност/годност на даден
хранителен продукт? Срок на трайност или срок на годност трябва да определим? Кои фактори са
определящи за срока на трайност/годност на  продукта? Правилно ли сме обявили срока на трайност/годност
върху етикета? Коя дата трябва да посочим за начало на срока на годност-тази на производството или тази на
пакетирането? Как да обявим срока върху етикета? Какви са начините за определяне и доказване на срока на
трайност/годност? Можем ли да променим обявения срок на трайност/годност и как да стане това? и
още………..
            Семинарът е предназначен за управители, мениджъри, директори на предприятия, мениджъри по
качеството, технолози, специалисти от производствени и търговски отдели, представители на органите за
контрол, научни звена, заведения за хранене, търговски фирми и търговски вериги, сертифициращи и
консултантски организации, вносители и износители - всички специалисти занимащи се с производство,
търговия, предлагане и контрол на храни от всички браншове на ХВП.
             Възползвайте се от тази възможност за придобиване на нови знания и компетенции, създаване на
професионални контакти и релакс на брега на Егейско море. В пътуването могат да вземат участие и членове
на вашето семейство, ваши роднини и приятели.

Къде  - остров Тасос
Кога  – от 15 май до 18 май 2010г.  (4 дни / 3 нощувки)

цена: 355 лева*

Пакетната цена включва:
- участие в семинарните занятия
- 3 нощувки в хотел „Blue dream palace” 4****
Хотелът разполага с 2 открити и голям закрит
отопляем басейн с джакузи

виж: www.bluedreampalace.gr
- 3 закуски и 3 вечери на  шведска маса
- транспорт с комфортен  автобус;
- туристическата програма в Кавала и
   античния град Филипи;
- пътни и фериботни такси
- екскурзоводско обслужване
- медицинска застраховка

                                                                                        * пакетната цена е сформирана при пътуващи - 40 души
Доплащане за единична стая : + 80 лв
Цени за деца от 2 до 12 г.: в стая с 2-ма родители: 100 лв  

По желание:
    Панорамен обиколен тур на остров Тасос с разглеждане на женския манастир „Св.Архангел Михаил и
Гавраил”, в който се пази част от гвоздея, с който Христос е бил прикован към кръста. Посещение на
столицата Лименас и разглеждане на основните забележителности  - 15 лв.

  Съюз на преработвателите на плодове и зеленчуци
София 1000, ул. "Г.С. Раковски” 108, ет.4, офис 407А     телефон: 02/987 47 43; телефон/факс: 02/ 980 26 79

e-mail:  union@org-bg.net,  office@org-bg.net;   www.org-bg.net



ПРОГРАМА:

15.05.2010г. /събота/   София – Сандански  - Кулата – Кавала –о.Тасос
Тръгване от София -  стадион „Васил Левски” в 7.00 часа. Около 13.00 часа  пристигане в най-красивия
град на Егейското крайбрежие - Кавала. Пешеходна туристическа програма и разглеждане на основните
забележителности в старата част на града „Панагия“: крепостните стени на Акропола; Аквадукта от 16    век;
къщата и паметника на Мехмед Али-основоположник на Египетската династия; Имарета -образец на
ислямската архитектура, днес превърнат в 5-звезден хотел  в египетски стил; eдна от най- красивите църкви –
църквата „ Св.Богородица”; морския фар и др. Свободно време за разходка из колоритните улички на един от
най-красивите градове, разположен амфитеатрално на брега на Егейско море. Отпътуване за Керамоти –
курортно селище и пристанище откъдето се взима ферибота за остров Тасос / пътува се половин час по
Егейско море /. Пристигане на острова и настаняване в хотел „BLUE DREAM PALACE “.
Вечеря на блок маса в ресторанта на хотела. Нощувка.

16.05.2010г. /неделя/
Закуска на блок – маса. Откриване на семинарните заниятия в конферентната зала на хотела. Вечеря на блок
маса. Нощувка. (За придружаващи лица- време за плаж, спорт, процедури, релакс ………………..)

17.05.2010г. /понеделник
Закуска. По желание: Панорамна обиколка с автобус на острова и туристическа програма: руините на
храмовете, посветени на боговете Посейдон и Дионисий, а под тях е агората; античния театър и Акропола.
Посещение на женския манастир ”Св.Аранхангел Михаил”, в който се пази един от гвоздеите, с който
Христос е бил прикован към кръста. Връщане обратно в хотела. Вечеря в ресторанта на хотела. Нощувка.

18.05.2010г. /вторник/
Закуска на блок-маса. Отпътуване от остров Тасос за България през Драма. Разглеждане на античния град
Филипи -основан от Филип II-ри Македонски, известен с най-добре запазените останки от големия римски
форум, базиликата, римската крипта, в която е бил затворен апостол Павел; древния театър. На това място е
била покръстена първата християнка в Европа, тук се е провела битката срещу убийците на  Цезар и т.н.
Преди границата - шопинг в супермаркет „Цинцарис” и гръцкия freeshop.
Пристигане в София около 21.00 ч.

Необходими документи:  лична карта. За деца до 18 г. пътуващи само с единия родител е необходимо
нотариално заверено пълномощно от непътуващия родител.

Необходими данни: трите имена – по лична карта; ЕГН; № на лична карта; стационарен и мобилен телефон
за обратна връзка; данни на фирмата - за фактура.
Срокове:

- До 15 април 2010г. изпратете приложената заявка-договор и ксерокопие от личната карта на e-mail:
office@org-bg.net  или   union@org-bg.net, авансова вноска от 100 лева  или пълната сума.

- до 30 април 2010г. окончателно плащане.

Сумите се превеждат по сметкaтa на туроператора:
Джи Джи Холидейз ЕООД
БАНКА: „ОББ” АД гр. САНДАНСКИ
BIC:    UBBS BGSF
IBAN: BG87UBBS80021029048315

ТА”Джи Джи Холидейз” е застрахована по смисъла на чл.42 от ЗТ със застрахователна полица № 13290230600002  в    ЗАД Виктория

За допълнителна информация и контакти: СППЗ, 1000 София, ул. Раковски 108, ет.4,офис 407А
тел: 02/987 47 43, тел/факс 02/ 980 26 79  e-mail: office@org-bg.net; union@org-bg.net

Съюз на преработвателите на плодове и зеленчуци
София 1000, ул. "Г.С. Раковски” 108, ет.4, офис 407А     телефон: 02/987 47 43; телефон/факс: 02/ 980 26 79

e-mail:  union@org-bg.net,  office@org-bg.net;   www.org-bg.net


