
 
 

 

1 
 

 

Նախնական ծրագիր 

BAYERN – FIT FOR PARTNERSHIP 

2018թ. հուլիսի 2-ից 6-ը 

 

Գինեգործության և ալկոհոլային խմիչքների արտադրության 
համար ժամանակակից տեխնոլոգիաներ 

Հայաստանյան պատվիրակության այց Բավարիա 
 

 

 

 

1. օր: Երկ, 02.07.2018 

• Մեկնում դեպի Մյունխեն: Դիմավորում Մյունխենի օդանավակայանում, ծրագրի 
համառոտ ներկայացում  

• Այցելություն SYNCOR e.K. ընկերություն (գինու, շամպայնի և այլ ալկոհոլային խմիչքների 
որակի ապահովման խցաններ, www.syncor.de).  

• Ողջույնի խոսք պատվիրակության անդամներին Bayern International-ի կողմից 
• Մեկնում դեպի Veitshöchheim/ Ֆայսթհյոշհայմ ավան, ընթրիք/ գիշերակաց 

Ֆայսթհյոշհայմում: 
 

2. օր: Երեք, 03.07.2018 

• Մեկնում Veitshöchheim 
• Այցելություն Բավարիայի՝ գինու և այգեգործության գյուղատնտեսական միություն 

(գինեգործական տուրիզմի / մարքեթինիգի մասին զեկույց,  Բավարիայիում որակի 
ստուգման գործընթացի, ինչպես նաև լաբորատոր զննման կենտրոնի ու ուսումնական 
մառանների մասին զեկույց, www.lwg.bayern.de), դեգուստացիա 

• Փոքրիկ ցուցահանդես 6-ից 8 բավարական ընկերությունների հետ գյուղատնտեսական 
միությունում:  

• Մեկնում Կարլշթադ քաղաք: Այցելություն Եվրոլյուքս ընկերություն (Գինու 
արտադրության ու ստերիլիզացիայի համար տակառներ, պոմպեր, ֆիլտրեր 
www.eurolux.de)  

• Մեկնում Վյուրցբուրգ քաղաք: Այցելություն Վյուրցբուրգի տեսարժան վայրեր / հին 
քաղաք (UNESCO-ի ժառանգություն), ընթրիք և գիշերակաց Վյուրցբուրգում 

 
 
 
 

http://www.syncor.de/
http://www.lwg.bayern.de/
http://www.eurolux.de/
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3. օր, Չոր., 04.07.2018 

• Մեկնում դեպ Ֆոլքախ / Volkach 
• Այցելություն BayWa ընկերություն (Գինեգործական տեխնիկայի ցուցադրություն. Գինու 

ճզմիչներ, քարշակներ, հողը մշակելու սարքավորումներ և այլն, www.baywa.de)  
• Մեկնում Զոմերախ / Sommerach  
• Այցելություն Winzerkellers Sommerach և der fp sensor systems ընկերություններ 

(պրեզենտացիա, այցելություն պահեստներ www.winzerkeller-sommerach.de, www.fp-
sensorsystems.de)  

• Վերադարձ Վյուրցբուրգ քաղաք / Würzburg 
• Այցելություն Juliusspital գինեգործական ընկերություն Վյուրցբուրգում(www.weingut-

juliusspital.de), գինու համտեսում  
• Ընթրիք և գիշերակաց Վյուրցբուրգում / Würzburg 

 

4. օր: Հինգ, 05.07.2018 

• Մեկնում դեպի Ռահմշթալ / Ramsthal 
• Բալդաուֆ խաղողագործական ընկերությունում սարքավորումների ներկայացում 

(www.baldaufwein.de), գինու համտեսում 
o Ողկույցի ճզմիչներ / պրեսսներ Fa. Willmes  ընկերությունում (www.willmes.de) 
o Մրգերի ու խաղողի այգիների մշակման համար սարքավորումներ (www.braun-

maschinenbau.de) 
• Մեկնում դեպի Վիզենբռոն / Wiesenbronn 
• Այցելություն M. Roth GmbH & Co. KG ընկերություն (չժանգոտող պողպատե տարրաներ, 

www.roth-behaelter.de)   
• Մեկնում դեպի Նյուրնբերգ / Nürnberg 
• Այց քաղաքի պատմական հատված, ընթրիք և գիշերակաց Նյուրնբերգում 

 

5. օր: Ուրբաթ, 06.07.2018 

• Մեկնում դեպի Մյունխեն 
• Ամփոփում Բավարիայի էկոնոմիկայի նախարարությունում 
• Մեկնում դեպի օդանավակայան 

 

 

Դիտարկում 

Մասնակիցները պարտավորվում են պարտաճանաչ ներկա գտնվել ողջ ծրագրի ընթացքում: 
Հյուրընկալող կողմը բավականին ջանքեր է ներդրել և հետևաբար ակնկալում է պատվիրակության 
կողմից միասնական այցելություն:  

Ծրագրի նթիքները ստանձնում են հյուրընկալող բավարական ընկերությունները: Ծրագրի ընթացքում 
տեղափոխությունը կիրականացվի հարմարավետ ավտոբուսով:  

Ծրագրի վերջնական տարբերակը կուղարկվի ավելի ուշ: 
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