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A HM VERGA VESZPRÉMI Erdőgazdaság Zrt. a Kab-hegyen átadta a
Kinizsi kilátót

Egy újabb állomásához érkezett a mintegy 460 millió forint értékű „A jövő a kezünkben van” elnevezésű
közjóléti beruházás sorozat. A HM VERGA VESZPRÉMI Erdőgazdaság Zrt. 2013. június 7-én átadta a Kinizsi
kilátót.
A Déli-Bakony legmagasabb pontján, az 599 m magas Kab-hegy csúcsán létrehozott kilátó régi hiányt pótol. A
több mint 9 méter magas impozáns borovi fenyőből készült építményhez panorámaterasz is társul. A
beruházás összértéke közel 6,7 millió Ft. A Kinizsi kilátót Polgárdy Imre, a Veszprém Megyei Közgyűlés
alelnöke, valamint Tengerdi Győző, a HM VERGA Zrt. vezérigazgatója adta át. A rendezvényen részt vettek a
régió közéleti szereplői, turisztikai szakemberei és a média képviselői mellett a Tótvázsony-Hidegkút
Önkormányzatok Általános Iskolájának és Alapfokú Művészetoktatási Intézményének diákjai. A
megjelenteknek a HM VERGA Zrt. Hubertus Erdei Iskolájának vezetője bemutatta az egyedülálló értékekben
bővelkedő tájegység flóráját, faunáját és geológiai értékeit. A jelenlévők a helyszínen iránytű és távcső
segítségével fedezhették fel a vidéket és közben próbára tehették tájékozódási képességüket is. Az átadott
létesítménnyel egy új turisztikai attrakció
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Kapcsolódó galériában 6 db fotó. Nagyításhoz klikk a képre.
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‹ VISSZA

- összesen: 15795 fő
- utolsóként regisztrált:
Buzás Attila
Ajánlás küldése
Meghívó küldése

REKLÁM
VADÁSZMOTÍVUMOKKAL DÍSZÍTETT EGYEDI ÜVEGTERMÉKEK!
Vadászmotívumokkal díszített zuhanykabin, üvegkorlát, üvegfal, konyhai hátfalüveg, üvegborítás
radiátorra. Ingyenes szaktanácsadás és helyszíni felmérés. Hívjon: +36(30)9579-241
www.glassunion.hu
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Szponzorált linkek - Miért jelentek meg ezek a reklámok?
Tiszte lt O lvasó! Az itt m e gje le nő híre k ne m fe lté tle nül tük rözik a m agyarvadasz.hu portál sze rk e sztői vé le m é nyé t. A
k ie gye nsúlyozott tájé k oztatást figye le m be vé ve igye k szünk a vadász é s vadászat té m ával k apcsolatos m inde n m e gje le nő
hírt k özzé te nni. Az átve tt tartalm ak at változtatás né lk ül ve sszük át.
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