INTERSOLAR

Μόναχο , 31 Μαΐου - 2 Ιουνίου 2017

Η μεγάλη διεθνής έκθεση για τον κλάδο της ενέργειας, Intersolar, θα πραγματοποιηθεί και
πάλι στο εκθεσιακό κέντρο του Μονάχου από 31 Μαΐου έως 2 Ιουνίου 2017,
συγκεντρώνοντας 1,200 εκθέτες και περισσότερους από 40.000 εμπορικούς επισκέπτες απ’
όλο τον κόσμο, σε 77,000 τμ εκθεσιακή επιφάνεια.
Τα προϊόντα και υπηρεσίες που θα παρουσιαστούν στο πλαίσιο της έκθεσης διαχωρίζονται
στις κατηγορίες:
Φωτοβολταΐκά, Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας & θέρμανσης, Εξοικονόμηση & αποθήκευση
ενέργειας
Η έκθεση προσφέρει μία μοναδική διεθνή επισκόπηση ολόκληρης της αλυσίδας παραγωγής
ενέργειας, καθώς και ένα πλούσιο πρόγραμμα ειδικών εκδηλώσεων και συνεδρίων

Μόναχο, 31/05-02.06.2017
Μόναχο – 2 νύχτες/3 ημέρες : 31 ΜΑΙΟΥ -2 Ιουνίου 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 INTERSOLAR στο
Μόναχο/Γερμανία που περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

Α)_ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ 31/05-02/06/2017
Πτήσεις από Αθήνα
Με απευθείας πτήσεις
Τιμή ανά άτομο από € 285,00με φόρους χωρίς αποσκευή ανά άτομο σε οικονομική
θέση. Τιμή τρέχουσα για άμεση επιβεβαίωση Non-Refundable.

Πτήσεις από Θεσσαλονίκη
Πτήσεις με απευθείας πτήσεις
Τιμή ανά άτομο από €262,00 με φόρους χωρίς αποσκευή ανά άτομο σε οικονομική
θέση. Τιμή τρέχουσα για άμεση επιβεβαίωση Non-Refundable.

Πτήσεις από Λάρνακα
Πτήσεις με ενδιάμεσο σταθμό
Τιμή ανά άτομο από €274,00 με φόρους χωρίς αποσκευή ανά άτομο σε οικονομική
θέση. Τιμή τρέχουσα για άμεση επιβεβαίωση Non-Refundable.
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 ΔΙΑΜΟΝΗ 31/05-02/06/2017
Διαμονή σε ξενοδοχεία

Τιμή μονόκλινου δωμάτιο
συνολικά για 2 νύχτες

Premiere Classe MünchenPutzbrunn 3*

Από 210€ με πρωινό

Hotel Vitalis 4*

Από 225 € με πρωινό

NH München Messe 4*

Από 530 € με πρωινό

Τιμή δίκλινου δωμάτιο
συνολικά για 2 νύχτες
Από 240 € με πρωινό

Από 270 € με πρωινό
Από 565 € με πρωινό

Τιμές για άμεση επιβεβαίωση.
Οι τιμές είναι ενδεικτικές και ενδέχεται να διαφοροποιηθούν ανάλογα με
τη διαθεσιμότητα του ξενοδοχείου & των αεροπορικών εισιτηρίων.
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

Περιγραφή ξενοδοχείων:

 Premiere Classe München-Putzbrunn 3*
Mοντέρνο ξενοδοχείο το οποίο προσφέρει κομψά καταλύματα και δωρεάν Wi-Fi στην
περιοχή Putzbrunn, στα ανατολικά του Μονάχου. Απέχει 1χλμ. από τον
αυτοκινητόδρομο Α99 και βρίσκεται κοντά στο κέντρο της πόλης και τους εκθεσιακούς
χώρους.
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 Hotel Vitalis 4*
Το ξενοδοχείο βρίσκεται στο Μόναχο, σε απόσταση 10 λεπτών με τα πόδια από το
ολυμπιακό συγκρότημα Olympiapark. Η στάση Barbarastraße του τραμ απέχει
λιγότερο από 200μ. από το Vitalis. Ο κεντρικός σιδηροδρομικός σταθμός του
Μονάχου είναι προσβάσιμος σε 15 λεπτά με το τραμ. Το στάδιο Olympiastadion
βρίσκεται 3χλμ. μακριά.

 NH München Messe 4*
Eggenfeldener Strasse 100, Bogenhausen, 81929 Μόναχο

Αυτό το ξενοδοχείο 4 αστέρων βρίσκεται σε μια ήσυχη τοποθεσία, σε απόσταση
μόλις 300μ. από τον αυτοκινητόδρομο Α94 και 5χλμ. μακριά από το εκθεσιακό
κέντρο Neue Messe του Μονάχου. Προσφέρει δωρεάν Wi-Fi, καλοκαιρινή βεράντα
και εγκαταστάσεις σπα. Κάθε Κυριακή παρέχεται δυνατότητα για δωρεάν check-out
αργά, μέχρι τις 17:00. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το γυμναστήριο, τη σάουνα
και το ατμόλουτρο του NH München Messe με πρόσθετη χρέωση. Παρέχονται
ακόμη μασάζ κατόπιν κράτησης στην 24ωρη ρεσεψιόν. Το NH München Messe
βρίσκεται δίπλα στο επιχειρηματικό πάρκο Am Moosfeld. Στις εγκαταστάσεις
λειτουργεί ιδιωτικός υπόγειος χώρος στάθμευσης. Κατά τη διάρκεια μεγάλων
εμπορικών εκθέσεων, παρέχεται υπηρεσία μεταφοράς προς το εκθεσιακό κέντρο
Neue Messe. Η διαδρομή για το κέντρο του Μονάχου διακρεί 15 λεπτά με το
αυτοκίνητο. Το Αεροδρόμιο του Μονάχου είναι προσβάσιμο σε 50 λεπτά περίπου με
τη δημόσια συγκοινωνία. Με το λεωφορείο 190 παρέχεται πρόσβαση στην πλατεία
Max Weber. Ο Σταθμός Berg am Laim του S-Bahn (αστικός σιδηρόδρομος)
βρίσκεται επίσης σε κοντινή απόσταση (15 λεπτά μακριά με τα πόδια). Η περιοχή
Bogenhausen είναι υπέροχη επιλογή για ταξιδιώτες που ενδιαφέρονται για:
Οκτόμπερφεστ, Περίπατος στην πόλη και Ψώνια.
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ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΑΙ ΝΑ ΛΑΒΩ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ
INTERSOLAR MUNICH 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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