Διεθνής έκθεση ISH
Η διεθνής έκθεση ISH πραγματοποιείται και στη Shanghai από 5-7.9.2017 με την
ονομασία ISH China & CIHE αποτελώντας την σημαντικότερη έκθεση στον τομέα
θέρμανσης στην Κίνα, ιδιαίτερα έπειτα και από τη συγχώνευσή της με την CIHE το
2011.
Η έκθεση διοργανώνεται παράλληλα με άλλες εκθέσεις του κλάδου με τις ονομασίες:
Shanghai Intelligent Building Technology, Shanghai Smart Home Technology,
Shanghai International Lighting Fair and Parking China.
Όλες οι εκθέσεις μαζί αποτελούν το λεγόμενο IGB – ‘’Intelligent Green Building’’
exhibition platform, και στοχεύει να καλύψει τις απαιτήσεις της αγοράς για
συστήματα αποδοτικότητας κτιρίων ώστε να επιτευχθεί οικονομική ανάπτυξη,
ανταγωνιστικότητα και προστασία περιβάλλοντος.
Η πλατφόρμα αυτή των εκθέσεων καλύπτει τεχνολογίες όπως:
Θέρμανση, εξαερισμός, κλιματισμός, σωληνώσεις, φωτισμού, ηλιακών κτιρίων και
εγκαταστάσεων, αυτοματισμών κτιρίων, έξυπνων κτιρίων, στάθμευσης κλπ.
Στην έκθεση (IGB) αναμένονται για το 2017 περισσότεροι από 600 εκθέτες απ’ όλο
τον κόσμο και περίπου 52.000 εμπορικοί επισκέπτες.
Ταξιδιωτικό πακέτο για την έκθεση ISH SHANGHAI 2017
04 -07 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017

3νύχτες/4 ημέρες :

• Αναχώρηση από Αθήνα : από 769,00 € τιμή πακέτου κατ’ άτομο σε δίκλινο &
αεροπορικό εισιτήριο
• Αναχώρηση από Θεσ/κη : από 684,00 € τιμή πακέτου κατ’ άτομο σε δίκλινο &
αεροπορικό εισιτήριο
• Αναχώρηση από Κύπρο : από 729,00 € τιμή πακέτου κατ’ άτομο σε δίκλινο &
αεροπορικό εισιτήριο

Δείτε την συν/νη οικονομική προσφορά για μετάβαση και διαμονή
http://www.facebook.com/pages/Travel-4-Fairs
http://www.facebook.com/pages/Messe-Frankfurt-Hellas
Είμαστε στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή περαιτέρω πληροφορία
Με εκτίμηση,
Παναγιώτου Βάγια
Γραφεία Έκθεσης Φρανκφούρτης και Έκθεσης Νυρεμβέργης για Ελλάδα και Κύπρο
Κυβέλης 3, 15344 Γέρακας
Τηλ. 210 6410405, 210 6090525
Φαξ. 210 6410602, 210 6090527
www.travel4fairs.gr www.t4f.gr

ISH, Σαγκάη ,05-07/09/17
Ταξιδιωτικό Πακέτο

ΣΑΝΓΚΑΗ - 4 ημέρες/ 2 νύχτες : 04-07 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017
Α) ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ: 04/09-07/09/17

Αναχώρηση από Αθήνα:
Αθήνα- Σαγκάη -Αθήνα, με μια ανταπόκριση
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Αναχώρηση από Θεσσαλονίκη:
Θεσσαλονίκη-Σαγκάη-Θεσσαλονίκη,
με μια ανταπόκριση

Αναχώρηση από Λάρνακα:
Λάρνακα – Σαγκάη –Λάρνακα
με μια ανταπόκριση

Travel4Fairs 3 Kivelis Str. 153 44 Gerakas
Athens - Hellas
www.t4f.gr

Phone:+30 210 6090525
Fax: +30 210 6090527
info@t4f.gr

Β) ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΗ ΣΑΓΚΑΗ: 05/09-07/09/17
Ξενοδοχεία
Regal Plaza Hotel & Residence 4*

Τιμή μονόκλινου
συνολικά για 2
διανυκτερεύσεις
από 145 € με πρωινό

Howard Johnson Plaza
Shanghai 5*

Από 305 € με πρωινό

Kerry Hotel Pudong 5*

Από 620 € με πρωινό

Τιμή δίκλινου συνολικά
για 2 διανυκτερεύσεις
από 198 € με πρωινό
από 320 € με πρωινό
Από 635€ με πρωινό

Περιγραφή ξενοδοχείων :
Regal Plaza Hotel & Residence 4*
Σε απόσταση 5 λεπτών με τα πόδια από το σταθμό του μετρό της πόλης, το Regal
Plaza προσφέρει ευρύχωρα, κλιματιζόμενα μονάδες, οι περισσότερες από τις οποίες
έχουν σύγχρονες κουζίνες. Διαθέτει δωρεάν Wi-Fi, ένα καλά εξοπλισμένο
γυμναστήριο και αίθουσα γιόγκα και συνεδριακές εγκαταστάσεις.
Regal Plaza Hotel & Residence απέχει 30 λεπτά με το αυτοκίνητο από τη Σαγκάη
Νέο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο. Απέχει 35 λεπτά με το αυτοκίνητο από το Διεθνές
Αεροδρόμιο Pudong και διαθέτει δωρεάν χώρο στάθμευσης. Shanghai Disneyland
μπορεί να φτάσει σε 27 λεπτά με το αυτοκίνητο.

2

 Howard Johnson Plaza Shanghai 5*
Το Howard Johnson Plaza απέχει μόλις 150μ. από το σταθμό Nanjing Road East
Station στο κέντρο του Puxi και προσφέρει κομψά δωμάτια, καθώς επίσης
υπηρεσίες πρώτης κατηγορίας. Διαθέτει 5 επιλογές για φαγητό, σπα κι εσωτερική
πισίνα.Το Howard Johnson Plaza Shanghai βρίσκεται σε εξαιρετική τοποθεσία και
απέχει 15 λεπτά με τα πόδια από την περιοχή Bund, το Μουσείο της Σανγκάης και
την πλατεία του Λαού. Βρίσκεται σε απόσταση 30 λεπτών με το αυτοκίνητο από το
αεροδρόμιο Hongqiao.Τα δωμάτια του Howard Johnson Plaza περιλαμβάνουν
μπάνιο με μαρμάρινα πλακάκια. Σε κάθε δωμάτιο θα βρείτε τηλεόραση επίπεδης
οθόνης, μίνι μπαρ και παροχές για καφέ/τσάι. Σε όλα τα δωμάτια παρέχεται
δωρεάν ενσύρματη και ασύρματη σύνδεση στο internet.
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 Kerry Hotel Pudong 5*
Tο πολυτελές ξενοδοχείο Kerry Pudong, Shanghai βρίσκεται απέναντι από το
γραφικό Century Park. Είναι κομψό και σύγχρονο, ενώ προσφέρει εσωτερική πισίνα
και δωμάτια με δωρεάν Wi-Fi. Επιπλέον, διατίθεται δωρεάν χώρος στάθμευσης.Τα
ευρύχωρα δωμάτια του Pudong Kerry Hotel παρέχουν μοντέρνα διακόσμηση με
κινέζικες λεπτομέρειες. Καθένα από αυτά είναι εξοπλισμένο με τηλεόραση επίπεδης
οθόνης και θυρίδα ασφαλείας μεγέθους φορητού υπολογιστή. Τα μπάνια
διαθέτουν προϊόντα περιποίησης και μπανιέρες.Σε περίπτωση που επιθυμείτε να
χαλαρώσετε, μπορείτε να επισκεφθείτε τη σάουνα ή να απολαύσετε ένα μασάζ στο
σπα. Για όσους θέλουν να διατηρήσουν τη φόρμα τους, παρέχεται άρτια
εξοπλισμένο γυμναστήριο. Το ξενοδοχείο προσφέρει επίσης υπηρεσίες πλυντηρίου
και συναλλάγματος.Το εστιατόριο του Kerry σερβίρει μια επιλογή από κινέζικα και
δυτικά πιάτα. Στο lobby bar προσφέρονται δροσιστικά ποτά και ελαφριά σνακ.Το
Kerry Hotel Pudong απέχει 30 λεπτά με το αυτοκίνητο από το διεθνές αεροδρόμιο
Pudong.
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Έξοδα έκδοσης Visa

*Για την έκδοση Visa απαραίτητα είναι τα παρακάτω :
-To Διαβατήριο θα πρέπει να έχει ισχύ 6 μήνες από την ημερομηνία επιστροφής
σας από το ταξίδι
-2 έγχρωμες αυθεντικές & όμοιες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου 3,5 x 4,5
- Για να βγάλουμε την Visa Θα πρέπει να έχουμε εκδώσει το αεροπορικό
εισιτήριο καθώς και να έχει συμπληρωθεί η αίτηση της πρεσβείας της Κίνας

Προσοχή: Περιορισμένη διαθεσιμότητα , τιμές τρέχουσες για άμεση επιβεβαίωση
χωρίς δυνατότητα αλλαγών και ακυρώσεων!
Οι τιμές είναι υπολογισμένες με βάση την σημερινή διαθεσιμότητα,
αφορούν προσφορά και όχι δέσμευση θέσεων

Οι τιμές είναι τρέχουσες για άμεση επιβεβαίωση. Σε περίπτωση αύξησης της τιμής
θα γίνουν οι αντίστοιχες προσαυξήσεις από την TRAVEL 4FAIRS.


Στις τιμές συμπεριλαμβάνονται: φόροι, , ταξιδιωτική ασφάλεια και ΦΠΑ.
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ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΑΙ ΝΑ ΛΑΒΩ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ

ISH , ΣΑΓΚΑΗ, 05-07/09/2017
Fax : 210 6090527, E-mail : info@travel4fairs.gr

Στοιχεία εταιρίας
Επωνυμία :……………………………………………………………………………………………………..…………….
Οδός:…………………...................………Τ.Κ:……………….Πόλη:……………..………………………….
Τηλ:…………………………………………… FAX: …………………………… e-mail………………………….….
Αεροπορικά εισιτήρια
1. ‘Ονομα:………………..…….………..……….Επώνυμο ……………………………………….……………………
Ημ/νία αναχώρησης :………………………….Ημ/νία επιστροφής:.……………….…….……………..
2. ‘Ονομα:……………..……….………..……….Επώνυμο ……………………………………………………………
Ημ/νία αναχώρησης :………..……………….Ημ/νία επιστροφής:.………….………….……………..
3. ‘Ονομα:………………….…….……...……….Επώνυμο …………….………………………………………………
Ημ/νία αναχώρησης :…………..…………….Ημ/νία επιστροφής:.……………………..……………..
4. ‘Ονομα:………………….………...……….….Επώνυμο ………………….…………………………………………
Ημ/νία αναχώρησης :……………..………….Ημ/νία επιστροφής:.…………….……….……………..
Αεροπορική Εταιρία της προτίμησης σας :…………………………………………………………….……………

Διαμονή
Ξενοδοχείο: 3*
Μονόκλινο

□

□

,

Ξενοδοχείο: 4*

……………., Δίκλινο

□

□

,

Ξενοδοχείο: 5*

…………….(Διπλό Κρεβάτι

□
□

□), Τρίκλινο

…………,

Ημ/νία Άφιξης :….…………………….., Ημ/νία Αναχώρησης:………………………………..

Ξενοδοχείο ή περιοχή της προτίμησης σας : ………….……………………………………………………
Travel4Fairs, Κυβέλης 3 & Περικλέους, 153 44 Γέρακας/Π.Χαλανδρίου, Τηλ. 210
6090525, Φαξ 210 6090527, e-mail: info@t4f.gr, info@travel4fairs.gr,
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