
 



 



 



 

Travel4Fairs  3 Kivelis  Str. 153 44 Gerakas 

Athens - Hellas  
www.t4f.gr 

Phone:+30 210 6090525 

Fax: +30 210 6090527 
info@t4f.gr 

 

 

  

 

Ταξιδιωτικό πακέτο Φρανκφούρτη 3 ημέρες/ 2 νύχτες  

05– 07 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017 
 

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

Σας υποβάλλουμε προσφορά ταξιδιωτικού πακέτου για την έκθεση 
MUSIKMESSE/PROLIGHT+SOUND στη Φρανκφούρτη που περιλαμβάνει τα ακόλουθα: 

 

i) Πτήσεις από Αθήνα για Φρανκφούρτη κι επιστροφή  
05-07/04/2017 με ανταπόκριση 

 
 

Τιμή ανά άτομο από €261,00 με φόρους χωρίς αποσκευή ανά άτομο σε οικονομική 

θέση. Τιμή τρέχουσα για άμεση επιβεβαίωση Non-Refundable. 

 

 

 

ii) Πτήσεις από Θεσσαλονίκη για Φρανκφούρτη κι επιστροφή 05-

07/04/2017 με απευθείας πτήσεις  
 

                                                           

Τιμή ανά άτομο από €215,00 με φόρους χωρίς αποσκευή ανά άτομο σε οικονομική 

θέση. Τιμή τρέχουσα για άμεση επιβεβαίωση Non-Refundable. 

 

 

 

iii) Πτήσεις από Λάρνακα για Φρανκφούρτη κι επιστροφή  

05-07/04/2017με ανταπόκριση 
 

Τιμή ανά άτομο από €301,00 με φόρους χωρίς αποσκευή ανά άτομο σε οικονομική 

θέση. Τιμή τρέχουσα για άμεση επιβεβαίωση Non-Refundable. 
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Σελ 2 από 5  

 

 ΔΙΑΜΟΝΗ 05/04-07/04/2017  
 

 

Διαμονή σε ξενοδοχεία  

 

 

Τιμή μονόκλινου δωμάτιο 

συνολικά για 2 νύχτες  

 

Τιμή δίκλινου δωμάτιο 

συνολικά για 3 νύχτες  

Arona Hotel Atrium 4* 

 
 

Από 155€ με πρωινό  

 

Από 164 € με πρωινό 

Sheraton Frankfurt 
Congress Hotel 4*  

 

 

 

Από 245 € χωρίς  πρωινό 

 

Από 245 € χωρίς  

πρωινό 

Express by Holiday Inn 

Frankfurt Messe 3* 

 

Από 380€ με πρωινό Από 380€ με  πρωινό 

 

Τιμές για άμεση επιβεβαίωση.  

Οι τιμές είναι ενδεικτικές και ενδέχεται να διαφοροποιηθούν ανάλογα με 

τη διαθεσιμότητα του ξενοδοχείου & των αεροπορικών εισιτηρίων. 

 
 

Περιγραφή ξενοδοχείων: 

 

 

 

 

Arona Hotel Atrium 4* 
   

Βρίσκεται στη πόλη Rüsselsheim 27χλμ από τη Φρανκφούρτη. Ο 

κεντρικός σιδηροδρομικός σταθμός βρίσκεται σε απόσταση 5 λεπτών 
με τα πόδια. Πολύ εύκολη πρόσβαση στη Φρανκφούρτη και την 

έκθεση με το τρένο σε 30λεπτά. Καθημερινά στο Arona Atrium 
σερβίρεται πλούσιο πρωινό σε μπουφέ. Το αεροδρόμιο της 

Φρανκφούρτης είναι επίσης προσβάσιμο με το τρένο. 
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Σελ 3 από 5  

 

Sheraton Frankfurt Congress Hotel 4*  

Lyoner Str. 44-48, Niederrad, 60528 Φρανκφούρτη στον Μάιν 

Αυτό το ξενοδοχείο 4 αστέρων απέχει 200μ. από το Frankfurt Golf Club 18 οπών 

και διαθέτει κομψό σπα με εσωτερική πισίνα και 2 εστιατόρια. Το αεροδρόμιο της 

Φρανκφούρτης απέχει 10 λεπτά οδικώς.Τα κλιματιζόμενα δωμάτια και οι σουίτες 

του Sheraton Frankfurt Congress Hotel διαθέτουν ηχομονωμένα παράθυρα, 

ευρυζωνικό Internet και 3 τηλέφωνα.Στο χώρο ευεξίας του Sheraton Frankfurt θα 

βρείτε σάουνα, ατμόλουτρο και μοντέρνο γυμναστήριο.Στα παραδοσιακού στιλ 

εστιατόρια με βεράντα Bayern Stub'n και Tölzer Stube σερβίρεται γερμανική και 

διεθνής κουζίνα. Εξαιρετικά πούρα διατίθενται στο L44 Bar & Lounge του 

Sheraton.Οι επισκέπτες μπορούν να χρησιμοποιήσουν το σαλόνι Link@Sheraton το 

οποίο διαθέτει δωρεάν Wi-Fi, θέσεις με Internet, καθώς και μια μεγάλη τηλεόραση 

επίπεδης οθόνης.Ο σταθμός Niederrad (S-Bahn) του αστικού σιδηροδρόμου απέχει 

1χλμ. από το Sheraton Congress. Τα τρένα φτάνουν στον κεντρικό σιδηροδρομικό 
σταθμό της Φρανκφούρτης μέσα σε 5 λεπτά. 

  

 

Express by Holiday Inn Frankfurt Messe 3* 

 

   
Ξενοδοχείο της αλυσίδας Express των Holiday Inn,το οποίο βρίσκεται κοντά στην 

έκθεση σε απόσταση 3 χλμ.Πρόσβαση με το metro(κοντινότερος σταθμός Galluswarte 

στα 5’ με τα πόδια) .Απόσταση από το κέντρο της πόλης στα 4 χλμ 
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Σελ 4 από 5  

 

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΑΙ ΝΑ ΛΑΒΩ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
ΓΙΑ ΕΚΘΕΣΗ MUSIKMESSE /PROLIGHT +SOUND FRANKFURT 

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* □,  Ξενοδοχείο: 4* □,   Ξενοδοχείο: 5* □       

Μονόκλινο □……………., 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@travel4fairs.gr,  

mailto:info@travel4fairs.gr
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Σελ 5 από 5  

 



                                           
 

 
                                                                                                                             

 

 

Παραγγείλετε τώρα τις κάρτες εισόδου σας με έκπτωση 25% για τις εκθέσεις 

musikmesse (5–8 Απριλίου 2017) &  Prolight+sound (4–7 Απριλίου 2017), Εκθεσιακό 

Κέντρο Φρανκφούρτης 
 

Εξασφαλίστε την άμεση είσοδό σας στις εκθέσεις χωρίς αναμονές και δωρεάν μετακίνηση με όλα 

τα μέσα μαζικής μεταφοράς μέσα στα όρια της Φρανκφούρτης για τις ημερομηνίες των εκθέσεων.  
 

Οι κάρτες εισόδου αποστέλλονται ηλεκτρονικά και μεταβαίνετε στην είσοδο της έκθεσης με την 

εκτύπωση αυτών. Παρακαλούμε επιλέξετε παρακάτω τον αριθμό των καρτών που θέλετε, τον τρόπο 

πληρωμής και συμπληρώσετε τα στοιχεία τιμολόγησης και τα ονοματεπώνυμα των κατόχων καρτών 

εισόδου.   
 

ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ για κάρτες εισόδου  

musikmesse (δίνει πρόσβαση και στην Prolight&Sound) 

 Κάρτα Διαρκείας, τεμάχια…....κόστους  € 45,00  έκαστη (ισχύει για είσοδο όλες τις ημέρες) 

 Κάρτα Ημερήσια, τεμάχια…....κόστους  € 30,00  έκαστη (ισχύει για μία είσοδο από 5 έως 7Απριλίου) 

 Κάρτα Ημερήσια, τεμάχια……κόστους  € 20,00  έκαστη ((ισχύει για μία είσοδο στις 8 Απριλίου) 

 Κατάλογος εκθετών, …….κόστους € 20,00  (δωρεάν για παραγγελία μαζί με κάρτες – επιβάρυνση μόνο με 

έξοδα αποστολής) 

prolight+sound (δίνουν πρόσβαση και στη musikmesse) 

 Κάρτα Διαρκείας, τεμάχια…..….κόστους  € 45,00  έκαστη (ισχύει για είσοδο όλες τις ημέρες) 

 Κάρτα Ημερήσια, τεμάχια…..….κόστους  € 30,00  έκαστη (ισχύει για μία είσοδο στην prolight+sound) 

 Κατάλογος εκθετών, …….κόστους € 20,00  (δωρεάν για παραγγελία μαζί με κάρτες – επιβάρυνση μόνο με 

έξοδα αποστολής) 
 

ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 
 Κατάθεση (παρακαλούμε να μας αποστείλετε το δελτίο παραγγελίας μαζί με το αποδεικτικό κατάθεσης σε 

κάποιον από τους παρακάτω λογαριασμούς – δικαιούχος GB Exhibition Representation) 

Alpha Bank Αθηνών: 398 002 320 000 051 – IBAN Nr.: GR 38 0140 3980 3980 0232 0000 051  

Eurobank Αθηνών: 0026 0460 56 0200051077 – IBAN Nr.: GR 610 2604 600 000 560 200 051 077  

Hellenic Bank Κύπρου Λευκωσία: 122-01-448253-01 – IBAN Nr.: CY25 0050 0122 0001 2201 4482 

5301  

 Πληρωμή μετρητοίς και παραλαβή από τα γραφεία μας 

 Πληρωμή με κάρτα  

Σε υλοποίηση της  παραγγελίας μου αποδέχομαι την χρέωση της: (κλασική off-line διαδικασία) 

□    προσωπικής μου κάρτας                        □     εταιρικής κάρτας 

□    VISA                                           □    MASTER CARD 
                                                                                                                                                                            

Νο Κάρτας ……………………………………………………   Ημ. Λήξης……………………….……... 
 

Ονοματεπώνυμο & υπογραφή κατόχου πιστωτικής κάρτας ...........................................…………………… 
 

Η αγορά μπορεί να γίνει και online μέσα από το site www.t4f.gr 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ 
 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΑ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΑΡΤΩΝ ΕΙΣΟΔΟΥ:……………………………………………………………………. 
  

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ:………………………………………………………………ΑΦΜ..………………………………... 
 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:…………………………………………Τ.Κ:…...….….…………..Ε-ΜAIL:…….……………………………. 
 

ΠΟΛΗ:……………...………..………….. ΤΗΛ:………….…………..……………..ΦΑΞ:…...………...………..…………… 
 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ:…………………………………….………….……………………ΔΟΥ…...………………..………………... 

 

 

 

http://www.t4f.gr/


                                           
 
 

                                                                                                                             
 

 

 

musikmesse (5–8 Απριλίου 2017) &  Prolight+sound (4–7 Απριλίου 2017) 
 

Εξασφαλίστε ευνοϊκές τιμές για το ταξίδι σας!! Παρακαλούμε συμπληρώστε στην παρούσα 

φόρμα τις απαιτήσεις σας όσον αφορά τη μετάβαση και τη διαμονή σας στην παραπάνω 

έκθεση και λάβετε άμεσα προσφορά: 

Η παρούσα φόρμα μπορεί να αποσταλεί και online μέσα από το site www.t4f.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* □,     Ξενοδοχείο: 4* □,      Ξενοδοχείο: 5* □, 
 

Μονόκλινο □……….………., Δίκλινο □……..……….(Διπλό Κρεβάτι □), Τρίκλινο □………….……, 

 

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

 

Ξενοδοχείο ή περιοχή της  προτίμησης σας : ……….…………………………………………………….   

Καπνίζοντες □      Μη καπνίζοντες □ 

 

Travel4Fairs, Όμιλος Εκθέσεων Φρανκφούρτης, Κυβέλης 3 & Περικλέους, 153 44 

Γέρακας/Π.Χαλανδρίου, Τηλ. 210 6090525, Φαξ 210 6090527, e-mail: info@messefrankfurt.gr, 

info@t4f.gr, info@travel4fairs.gr 
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