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PASAULINĖ GEODEZIJOS, KARTOGRAFIJOS, KADASTRO,
ŽEMĖTVARKOS IR GEOMATIKOS NAUJAUSIŲ TECHNOLOGIJŲ,
PROGRAMINĖS ĮRANGOS IR PRIETAISŲ

Kelionės su LIETUVOS MATININKŲ ASOCIACIJA
į INTERGEO parodą Berlyne
KELIONĖS PROGRAMA (5 d./4 n.)

2017 rugsėjo 25 - 29 d.
1 diena

Anksti ryte (04:30) išvykstame iš Vilniaus, pro Kauną (05:30) į Lenkiją. Sustojimas SUVALKUOSE.
Susitikimas su kolegomis iš SUVALKŲ. Susitikimo programa pridedama.
Vakare atvykimas į SWIEBODZINE/SWIECKO, nakvynė viešbutyje.

2 diena

Iš ryto SWIEBODZINE/SWIECKO, apžiūrėsime didžiausią pasaulyje Kristaus Karaliaus statulą, kuri
gerokai lenkia savo dydžiu Rio de Žaneire esančią statulą.
Vidurdienį atvykimas į POTSDAMĄ, aplankysime Federalinį Vokietijos geoduomenų centrą, GFC
gamtos mokslų mokslinių tyrimų centrą, Alberto Einšteino mokslo centre esantį Alberto
Einšteino bokštą, observatoriją, Pasaulinės Potsdamo sunkio jėgos sistemos pradinį atskaitos
tašką ir kt.
Vakare atvyksime į BERLYNO viešbutį. Vakarinė ekskursija po Vokietijos sostinę, apžiūrint Brandenburgo
vartus, sugriautą Katedrą, „Muziejų salą“, TV bokštą ir kt.

3 diena
Dalyvavimas pasaulinėje geodezijos, geoinformatikos, kadastro ir žemėtvarkos parodoje
INTERGEO-2017. Išskirtinis priėmimas TOPCON stende.
Pavakaryje pakilimas ant Reichstago stogo, kur yra Vokietijos GPS tinklo punktas. Pasigrožėsime
BERLYNO miesto panorama. Išvykimas iš Vokietijos, nakvynė viešbutyje GORŠOVE.

4 diena

Kelionė į MALBORKĄ – buvusią kryžiuočių sostinę. Ekskursija po vieną iš didžiausių ir geriausiai išlaikytą
viduramžių gynybinės architektūros Marienburgo pilį. Pasivaikščiojimas po pilį, jos kiemus, cėles, prabangias
kryžuočių Ordino pasitarimų sales. Po pietų (~16:00) atvykimas į ELBLIONGĄ, pasiplaukiojimas
ELBLIONGO kanalais.

5 diena

Susitikimas geoinformatikos įmonėje OPEGIEKA, www.opegieka.pl Susitikimo programa pridedama.
Vidurdienį išvykimas, kelionė per Lenkiją. Sustojimas PROSTKI, kur yra išlikęs LDK-Lenkijos karalystėsPrūsijos karalystės sienos ženklas. Vėlai vakare grįžimas į Lietuvą.
Kelionės kaina : 285 eur /asm.
Į kainą įskaičiuota: kelionė patogiu autobusu su video-audio aparatūra, WC, karšto vandens aparatu, 4 nakvynės 2*3* klasės viešbučiuose, dviviečiuose kambariuose su visais patogumais, maitinimas - pusryčiai viešbučiuose, ekskursijos
su lydinčiuoju lietuviškai kalbančiu gidu.
Į kainą neįskaičiuota: turistinių objektų ir muziejų bilietai, vienutės priedas 90 eur, medicininių išlaidų užsienyje
draudimas.
UAB “KAUNO PILIGRIMAS”
Adresas: Vilniaus g.74a-3, Kaunas
Mob.:+370 68216894
El.p: info@piligrimas.lt
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The meet in the City Office in Suwałki - conference hall - Mickiewicza street 1, Suwałki
Where is located cadastral office of the City Suwałki and state geodetic and
cartographic resources.
The Agenda in Suwałki:
1. The presentation about Association of Polish Surveyors - structure and members
2. Short presentation of director of Podlaskie voivodeship about geodesy and cartography in
podlaskie region - Mirosława Wojciuk - http://puw.bip.gov.pl/wydzial-nieruchomosci-i-geodezji/kierownictwowydzialu-nieruchomosci-i-geodezji.html

3. Short presentation of provincial surveyor (the Marshal's Office of the Podlaskie Voivodeship) Danuta Konopka - http://www.psip.wrotapodlasia.pl/WODGIK/Default.aspx?_=Kontakt,GeodetaWoj
3. Short presentation of surveyors of district poviat starosty in Suwałki - Halina Wasilewska
http://www.powiat.suwalski.pl/kat/interesanci/starostwo-powiatowe/wydzial-geodezji-katastru-gospodarki-nieruchomosciami

4. Short presentation of surveyors of the City Office of Suwałki - Radosław Wysocki www.um.suwalki.pl
5. Short presentation of field surveyors - Grzegorz Wiszowaty and Linas Kalinowski
There will be different maps and papers in the conference room

The meet in OPEGIEKA Sp. z o.o., al. Tysiąclecia 11, 82-300 Elbląg, www.opegieka.pl
The Agenda in OPEGIEKA Ltd Elbląg :
1. General presentatoin (PowerPoint) about our company
2. Research and Development Works in OPEGIEKA. The company has official Status of Research
and Development Center given by Ministry of Economy of Polish Government, since 2013.
3. Discussion about potential co-operation
4. Trip across the OPEGIEKA (incl. Data Center )
5. Lunch for our Lithuanian friends in company's canteen.
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