
 

 

 

             ПОПЕРЕДНЯ ПРОГРАМА ПОЇЗДКИ 
 

1-й день Переліт Київ-Кейптаун. Переїзд до м.Стелленбош 
  Дегустація південноафриканських вин та сирів  
2-й день  Microprop Ltd—in-vitro лабораторія, розсадник та виробничі плантації суниці, малини, ожини 
  Hillcrest Berry Orchards— компанія, що спеціалізується на промисловому вирощуванні  
  малини, лохини, суниці. До групи компаній входить переробне підприємство, що виробляє 
  ягідні  джеми та ресторан 
  By den Weg— компанія, що спеціалізується на вирощуванні лохини, ожини, малини та вино-   
  граду; має власні потужності для сортування, упаковки та переробки плодоовочевої продукції 
  (виготовлення ягідних, плодових та овочевих міксів); виробництва соусів, сиропів, плодових, 
  ягідних та овочевих консервів) 
3-й день  United Exports—логістичний центр біля Кейптауна 
  Haygrove Heaven - демо-насадження виробника плівкових тунелів - компанії Haygrove, вироб-
  ничі плантації малини та суниці у закритому ґрунті 
  Південноафриканське джип-сафарі  
4-й день  Gavin’s strawberry — ягідне господарство, що експортує свіжу суницю. Переїзд до м. Джордж 
  Haygrove Eden —ознайомлення з демо-насадженнями ожини у закритому ґрунті  
  Professional Horticultural Consulting— компанія, що об’єднує розсадник, де вирощують     
  близько 7 млн. саджанців суниці та інших ягідних культур; виробничі господарства, що виро-
  щують та реалізують ягоди під брендом “Garden of Eden Berries” та  консалтингову службу для 
  виробників ягід. 
  Аутентична африканська вечеря 
5-й день  Повернення в Кейптаун.  
  Відпочинок на набережній V&A Waterfront. Переліт Кейптаун-Київ 

Участь у турі для представників українських компаній складає 2200 євро/особу*, що включає: 

 Організацію зустрічей та візитів у ПАР; 
  Супровід  міжнародного експерта з вирощування ягід; 
 Супровід та послуги перекладу протягом навчальної поїздки; 
 Страхування; 
 Інші організаційні послуги 

ТОВ ФРУКТОВИЙ ПРОЕКТ за підтримки АСОЦІАЦІЇ УКРСАДПРОМ 
організовує професійний тур до 

 

ПІВДЕННО-АФРИКАНСЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ         
10-14 грудня 2018 року  

*Учасники додатково покривають вартість візи, авіаквитків та витрати 
по перебуванню у ПАР (проживання, харчування, транспортування по країні). 
*Вказана вартість поїздки є дійсною, за умови участі у професійному турі    
5-ти та більше осіб. 
*Дати туру можуть зміститись на 1-2 дні, залежно від наявності квитків 
*Для членів Асоціації “УКРСАДПРОМ” - знижка 15% 

З питань участі, звертайтесь:  
+38/0432/65-52-22 

моб.: +38/097/663-98-10 
моб.: +38/050/413-54-42 

friut.project.ua@gmail.com 
www.fruitproject.com.ua 


