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Miskolci Egyetem Gépészmérnöki és Informatikai Kar 

BMW gyárlátogatás 

 

Időpont: 2020. február 5-8. (4 nap/3 éjszaka) 

Utazás: luxus autóbusszal 

Elhelyezés: 3-,4-,5-,6-,8 ágyas kollégiumi szobákban 

Kétágyas szoba felár ellenében kérhető: 10 euró/fő/éj 

Vacsora Győrben: 2.200 Ft/fő 

Vacsora Münchenben: 7 euro/fő/nap  

Részvételi díj: 57. 900 Ft, az ár tartalmazza az utazás, a szállás, 2 reggeli árát Münchenben, és 

a BBP biztosítást. Nem tartalmazza a vacsora és a belépőjegyek árát.  

Belépőjegy: 

Ars Elektronica Központ 

7,5 euró/fő 

Angol nyelvű vezetéssel: +3,5 euró 

BMW 

Csoportos: 340 EUR 

Résztvevők: max. 20 fő 

Időtartam: kb. 195 perc (kb. 5 km) 

Melk 

csoportos belépő 20 fő felett: 

idegenvezető nélkül 12 euró/fő 

idegenvezetéssel 14 euró/fő 

Jelentkezési határidő 40 % előleg befizetésével: 2019. november 30. – 23 000 Ft  

Fennmaradó összeg befizetési határideje: 2020.január 3. – 34 900 Ft 

Jelentkezni: Benyó Kláránál machbk@uni-miskolc.hu 
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1. nap 

Indulás a reggeli órákban a Miskolci Egyetem parkolójából. Első állomásunk Győrben lesz. 

Itt meglátogatjuk az Audi gyárat. A gyárlátogatás során megtekinthetjük az autógyártás 

egyes mozzanatait, valamint bepillantást nyerhetnek a motorgyártás rejtelmeibe. A 

gyárlátogatás kb. 2 órát vesz igénybe. Ezután elfoglaljuk szálláshelyünket, ami Győrben 

lesz. Vacsora a szálláshelyen fakultatív kérhető.  

2.nap 

Indulás a reggeli órákban. Első állomásunk Linzben lesz, ahol Ars Elektonika Központot 

látogatjuk meg. Az új Ars Electronica Központ izgalmas és inspiráló kirándulásokra hívja 

fel a mesterséges intelligencia és az idegtudomány, a robotika és az autonóm mobilitás, 

valamint a géntechnika és a biotechnológia jövőbeli területeit! Körülbelül 2 órát töltünk el 

itt. A látogatás után lehetőség lesz az épület legfelső emeletén található étteremben egy 

ebédet elfogyasztani, ahonnan gyönyörű kilátás nyílik a Dunára. Ezután tovább utazunk 

Münchenbe, ahol a szállásunk is lesz. Vacsora a szálláshelyen fakultatív kérhető. 

3.nap 

Reggeli után a BMW Weltbe, Bajorország egyik leglátogatottabb turistalátványosságába 

látogatunk. A BMW Welt egy ultramodern épületkomplexum, amelynek a két fő része egy 

új autókat bemutató emelt szintű szalonból és a főút túloldalán található múzeumból áll. A 

múzeum is ígéretesen nyit, néhány érdekességgel a bejáratnál, saját szuvenír bolttal és 

nagyon igényes környezettel. A tárlat fokozatosan vezet felfelé, és nagyjából évtizedekre 

bontva mutat be érdekes darabokat, olyan modelleket, fejlesztéseket és tanulmányokat, 

amelyre a bajor márka büszke. 

A BMW Münchenben található gyárában informatív betekintést kaphatunk a 

gépjárműiparba, és megismerhetjük a gyártás összes területét. Körülbelül 1000 autó és több 

mint 2000 motor készül itt minden nap, majd integrálódnak a globális termelési hálózatba. 

Visszaérkezés a szállásra a délutáni órákban. Vacsora a szálláshelyen fakultatív kérhető. 

 

4. nap 

Reggeli után hazaindulás Miskolcra. Útközben rövid városnézést tartunk Melkben.  Itt 

megtekinthetjük az UNESCO világörökség részeként fenntartott melki bencés apátságot, 

ami 1000 éve Alsó-Ausztria szellemi és kulturális központja. A már messziről látható, 

várként emelt pompás barokk stílusú épületegyüttes a Duna mentén, csodálatos természeti 

tájba ágyazva, világhírű kolostori könyvtárral, pompás díszítésű templommal, 

felbecsülhetetlen egyházi kincsekkel, hatalmas angolparkkal, impozáns épületegyüttessel 

az érdeklődők százezreit bűvöli el évről-évre. 

Ezután egy rövid szabadprogram. Folytatjuk utunkat. Érkezés Miskolcra a késő esti 

órákban.  
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