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Program seminarium z wyjazdem studyjnym do Austrii  

        

„Szlakiem specjałów kuchni czeskiej i austriackiej” 

21-24 października 2020 r.  

Zakwaterowanie: Hotel Kaiserrast w Stockerau,  

21 października 2020 r. / środa 

 Wyjazd z Rzeszowa Dworzec Główny, o godz. 10:00 – Kraków Dworzec 

Główny12:30 – Katowice Dworzec Główny 13:45 - przyjazd do hotelu 

Kaiserrast w Stockerau ok godz. 19:00 - zakwaterowanie -obiadokolacja  

22 października 2020 r. / czwartek 

7.00 śniadanie 

8.00 Spotkanie z przewodnikiem i przejazd do Doliny Wachau. Poznanie 

austriackich przysmaków Doliny Wachau-słynącej z uprawy winorośli 

oraz moreli. Tradycje kulinarne i smaki tego regionu 

10.15 Tradycje winnego szlaku w SANDGRUBE 13 WEIN  

13.00 Technologie przerobu moreli i innych owoców na okowity, ale też 

sznapsy, wódki, likiery, soki, dżemy, a nawet kosmetyki z pestek moreli - 

firma Wieser w Dürnstein najbardziej znana i utytułowana w regionie 

20.00 Powrót do hotelu – kolacja  

23 października 2020 r. / piątek 

7.30 Śniadanie 

9.00 Ważniejsze obiekty historyczne i architektoniczne Wiednia - przewodnik 

11.00 Technologie produkcji słynnych octów winnych i innych produktów 

takich jak: piwo, soki owocowe, oleje, kawa z własnej palarni - wizyta w 

firmie Gegenbauer  
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14.00 Pokaz Strudel Show - najsłynniejszego austriackiego ciasta  

Kanapeczki Trzesniewskiego - polski akcent na kulinarnej mapie Wiednia 

16.00 Sposoby promocji kulinarnego dziedzictwa i bogactwa tradycji regionu 

na przykładzie Naschmarkt – najsłynniejszego z wiedeńskich targów 

wiktuałów  

17.30 kolacja 

18.00 Specjały kuchni czeskiej i austriackiej – mgr inż. Wanda Mazurek ZSSCiO 

w Jarosławiu - prezentacja 

20.00 Określanie potrzeb nauczycieli w zakresie doskonalenia i rozwoju 

zawodowego. Podsumowanie seminarium, analiza arkuszy 

ewaluacyjnych. Rozdanie zaświadczeń i materiałów szkoleniowych - mgr 

inż. Małgorzata Pawlonka - nauczyciel konsultant KCER w Brwinowie 

24 października 2020 r. /sobota 

8.30 Śniadanie - wykwaterowanie - przejazd do Polski  

 


