Załącznik nr 1

Program wyjazdu – misji gospodarczej na Białoruś „STAWY 2018”
w dniach 05.03. do 08.03. 2018
Cele Misji Gospodarczej:
1. Zapoznanie się z rynkiem rybnym w Republice Białoruś
2. Zapoznanie się z głównym graczem na tym rynku, Santa Bremor,
3. Rozpoznanie głównych problemów producentów ryb słodkowodnych w Białorusi
4. Zapoznanie się z możliwościami i warunkami nabycia stawów rybnych w Białorusi.
Organizator Misji: Polsko-Białoruska Izba Handlowo-Przemysłowa i Mazowiecki Związek
Producentów Ryb
Szczegółowy program:
05.03.2018 - poniedziałek
Dojazd do 14.30. do Terespola, pozostawienie samochodów na parkingu obok Dworca
Kolejowego PKP, zakup biletów PKP do Brześcia, przejście na odprawę, max do 14.45
15.12. odjazd pociągu do Brześcia, przejazd 18 minut, przyjazd do Brześcia 15.30 (16.30
czasu miejscowego)
16.30-17.00 odprawa graniczna i celna, przejście i zakwaterowanie w Hotelu Mołodiożnaja
18.00. obiadokolacja z udziałem gospodarzy w Restauracji Rybnej Santa Bremor
20.00 spacer po Brześciu, poczęstunek
06.03.2018 - wtorek
8.00. śniadanie, 9.00. wyjazd do Żabinki,
10.00. spotkanie z kierownictwem Rajispołkoma z udziałem administracji Gospodarstw
Rybackich,
11.30 – wyjazd do Gospodarstwa Rybackiego „Żabinka”
12.00.-16.00 – zwiedzanie gospodarstwa, lunch przy drodze
16.00.-17.00. przejazd do Gospodarstwa Rybackiego „Małoryta”,
17.00 - 19.30. zwiedzanie przedsiębiorstwa, rozmowy gospodarcze
20.00.uroczysta kolacja z udziałem 4 osób miejscowej administracji
07.03.2018 - środa
7.30. – 8.30. śniadanie
9.00.- 11.00. przejazd do Stawów „Drogiczyn”
11.00.- 14.00. zwiedzanie stawów, rozmowy gospodarcze
14.00.-15.00. lunch
15.00.-17.00- przejazd do Brześcia
17.00- 20.00.- zwiedzanie Twierdzy Brzeskiej,
20.00 – 22.00 uroczysta kolacja z udziałem 3 gości, w tym 2 ekspertów finansowych
08.03.2018 - czwartek
7.30.-8.30. śniadanie
8.30. wykwaterowanie z hotelu
9.00.-11.00 zwiedzanie zakładu przetwórstwa rybnego Santa Bremor
11.00.-13.30. spotkanie z kierownictwem Santa Bremor, zapoznanie się organizacją rynku
rybnego w Białorusi, lancz,
13.30.-13.45 przejazd na dworzec, odprawa celna i graniczna
14.15 wyjazd pociągiem do Terespola, transport 18 minut, przyjazd do Terespola 14.33
(13.33 czasu polskiego)
14.00 – 15.00 lancz Terespol „Pod Dębami” 8 osób, zakończenie misji gospodarczej

