Διεθνής έκθεση παιγνιδιού στην Νυρεμβέργη.

Μη χάσετε την κορυφαία διοργάνωση για το Παιχνίδι! την Toyfair
Από 1 έως 6 Φεβρουαρίου 2017, οι κορυφαίοι επαγγελματίες από τον τομέα
παιχνιδιού και συγκεκριμένα γνωστά brands, πρωτοποριακά παιχνίδια, προϊόντα
licensed, trendy start-ups, buyers από μεγάλες αλυσίδες, λιανέμποροι και πληθώρα
εκπροσώπων του τύπου θα συγκεντρωθούν και πάλι στη Νυρεμβέργη, καθιστώντας
την Toyfair τη σημαντικότερη διοργάνωση του κλάδου.
Περισσότεροι από 2,800 εκθέτες από 60 χώρες (εκ των οποίων οι 820 δε
συμμετέχουν σε άλλη έκθεση), θα παρουσιάσουν 1.000.0000 προϊόντα (εκ των
οποίων τα 75,000 είναι καινούρια) σε περισσότερους από 70,000 εμπορικούς
επισκέπτες που θα έρθουν στην έκθεση από 120 διαφορετικές χώρες, με στόχο να
συνάψουν συνεργασίες και να προβούν σε παραγγελίες.

Ταξιδιωτικό πακέτο για την έκθεση Toyfair 2017 3νύχτες/4 ημέρες : 03-6
Φεβρουαρίου 2017
• Αναχώρηση από Αθήνα :από 321€ τιμή πακέτου κατ’ άτομο σε δίκλινο με πρωϊνό
& αεροπορικό εισιτήριο με όλους τους φόρους
• Αναχώρηση από Θεσ/κη:από 311€ τιμή πακέτου κατ’ άτομο σε δίκλινο με πρωϊνό
& αεροπορικό εισιτήριο με όλους τους φόρους
• Αναχώρηση από Κύπρο :από 324€ τιμή πακέτου κατ’ άτομο σε δίκλινο με πρωϊνό
& αεροπορικό εισιτήριο με όλους τους φόρους

Η εταιρεία μας δραστηριοποιείται στο τομέα της οργάνωσης και διεκπεραίωσης του
ταξιδιωτικού προγράμματος στις μεγαλύτερες εκθέσεις του εξωτερικού.

Η εταιρεία μας δραστηριοποιείται στον τομέα της οργάνωσης και διεκπεραίωσης του
ταξιδιωτικού προγράμματος στις μεγαλύτερες εκθέσεις του εξωτερικού.
Σας υποβάλλουμε προσφορά ταξιδιωτικού πακέτου για την έκθεση TOYFAIR 2017 στη
Νυρεμβέργη – Γερμανία
Ταξιδιωτικό Πακέτο

ΝΥΡΕΜΒΕΡΓΗ - 4 ημέρες/ 3 νύχτες
03 – 06 Φεβρουαρίου 2017
Α) ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ: 03 – 06 Φεβρουαρίου 2017

Αναχώρηση από Αθήνα:
από 130.00 ευρώ χωρίς αποσκευή
ανά άτομο (περιλαμβάνονται οι φόροι
Αθήνα-Μόναχο-Αθήνα με απευθείας πτήση και αεροδρομίου και 1 χειραποσκευή για
κάθε άτομο)
στην συνέχεια με τρένο
Πτήση για το αεροδρόμιο Μονάχου:

****το δρομολόγιο από Μόναχο για Νυρεμβέργη
και επιστροφή μπορεί να γίνει πολύ εύκολα με το
τρένο (περίπου 1,5 ώρα), το κόστος του τρένου
δεν περιλαμβάνεται

Αναχώρηση από Θεσσαλονίκη:
Πτήση για το αεροδρόμιο Μονάχου:
Θεσσαλονίκη- Μόναχο -Θεσσαλονίκη
με απευθείας πτήση και στην συνέχεια με τρένο

από 120.00 ευρώ χωρίς αποσκευή
ανά άτομο (περιλαμβάνονται φόροι
αεροδρομίου και 1 χειραποσκευή για
κάθε άτομο)

****το δρομολόγιο από Μόναχο για Νυρεμβέργη
και επιστροφή μπορεί να γίνει πολύ εύκολα με το
τρένο (περίπου 1,5 ώρα), το κόστος του τρένου
δεν περιλαμβάνεται
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Αναχώρηση από Λάρνακα:
Πτήση για το αεροδρόμιο Μονάχου:
Λάρνακα – Μόναχο –Λάρνακα
με ενδιάμεση στάση και στην συνέχεια με τρένο

από 133.00 ευρώ χωρίς αποσκευή
(περιλαμβάνονται φόροι αεροδρομίου
και 1 χειραποσκευή για κάθε άτομο)

****το δρομολόγιο από Μόναχο για Νυρεμβέργη
και επιστροφή μπορεί να γίνει πολύ εύκολα με το
τρένο (περίπου 1,5 ώρα), το κόστος του τρένου
δεν περιλαμβάνεται

Β) ΔΙΑΜΟΝΗ: 03 – 06 Φεβρουαρίου 2017

Ξενοδοχεία

Τιμή ανά μονόκλινο συνολικά Τιμή ανά δίκλινο συνολικά
για 3 διανυκτερεύσεις
για 3 διανυκτερεύσεις

NOVOTEL ERLANGEN 3*

από 354 € με πρωινό

HOLIDAY INN EXPRESS
NUREMBERG HAUPTBAHNHOF

από 657 € με πρωινό

από 657 € με πρωινό

από 705 € χωρίς πρωινό

από 684 € χωρίς πρωινό

HILTON NUREMBERG 4*
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NOVOTEL ERLANGEN 3*

Ξενοδοχείο 3 αστέρων μόλις 500μ. από το κέντρο του Erlangen και 12 λεπτά με τα
πόδια από τον σιδηροδρομικό σταθμό. Με το τρένο απέχει 40 λεπτά για την έκθεση
της Νυρεμβέργης.



HOLIDAY INN EXPRESS NUREMBERG HAUPTBAHNHOF 3*

Το ξενοδοχείο βρίσκεται στο κέντρο της Νυρεμβέργης, 400 μ. από τον κεντρικό
σιδηροδρομικό σταθμό.Όλα τα δωμάτια περιλαμβάνουν κλιματισμό, δορυφορική
τηλεόραση και παροχές για τσάι/καφέ. Πολύ εύκολη πρόσβαση στον εκθεσιακό
χώρο με το μετρό σε 15 λεπτά.
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 HILTON NUERNBERG 4*

Ο εκθεσιακός χώρος απέχει από το ξενοδοχείο περίπου 3 χλμ και ο σταθμός του
τρένου περίπου 600μέτρα.

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.
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ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΑΙ ΝΑ ΛΑΒΩ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ
TOYFAIR 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

□

□

,

…………….(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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