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
Ταξιδιωτικό πακέτο για την έκθεση INTERSOLAR MUNICH
2017
2νύχτες/3 ημέρες : 31MAIOY -02 IOYNIOY 2017
• Αναχώρηση από Αθήνα : από 449 € τιμή πακέτου κατ’ άτομο σε δίκλινο με

πρωινό & αεροπορικό εισιτήριο με όλους τους φόρους

• Αναχώρηση από Θεσ/κη : από 392 € τιμή πακέτου κατ’ άτομο σε δίκλινο με

πρωινό & αεροπορικό εισιτήριο με όλους τους φόρους

• Αναχώρηση από Κύπρο : από 462 € τιμή πακέτου κατ’ άτομο σε δίκλινο με

πρωινό & αεροπορικό εισιτήριο με όλους τους φόρους

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 Intersolar στο
Μόναχο που περιλαμβάνει:

Ταξιδιωτικό Πακέτο

ΜΟΝΑΧΟ - 3 ημέρες/ 2 νύχτες
31 ΜΑΙΟΥ – 02 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017

Α) ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ: 31 Μαίου – 02 Ιουνίου 2017

Αναχώρηση από Αθήνα:
Πτήση για το αεροδρόμιο Μονάχου:
Αθήνα – Μόναχο - Αθήνα με ενδιάμεσο σταθμό

από 339.00 ευρώ χωρίς αποσκευή
ανά άτομο (περιλαμβάνονται οι φόροι
αεροδρομίου και 1 χειραποσκευή για
κάθε άτομο)

Αναχώρηση από Θεσσαλονίκη:
Πτήση για το αεροδρόμιο Μονάχου:
Θεσσαλονίκη - Μόναχο - Θεσσαλονίκη
με απ’ ευθείας πτήση

από 292.00 ευρώ χωρίς αποσκευή
ανά άτομο (περιλαμβάνονται φόροι
αεροδρομίου και 1 χειραποσκευή για
κάθε άτομο)

Αναχώρηση από Λάρνακα:
Πτήση για το αεροδρόμιο Μονάχου:
Λάρνακα – Μόναχο –Λάρνακα με ενδιάμεσο
σταθμό
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από 362.00 ευρώ χωρίς αποσκευή
(περιλαμβάνονται φόροι αεροδρομίου
και 1 χειραποσκευή για κάθε άτομο)
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Β) ΔΙΑΜΟΝΗ: 31 Μαίου – 02 Ιουνίου 2017

Ξενοδοχεία

IMPERIAL HOTEL 3*

Τιμή ανά μονόκλινο συνολικά
για 2 διανυκτερεύσεις
Από 179 € με πρωινό

Τιμή ανά δίκλινο συνολικά
για 2 διανυκτερεύσεις
από 200 € με πρωινό

HOLIDAY INN CITY CENTER4*

από 410 € χωρίς πρωινό

από 410 € χωρίς πρωινό

AZIMUT MUNICH 4*

από 415 € χωρίς πρωινό

από 415 € χωρίς πρωινό

 IMPERIAL HOTEL 3*
Αυτό το ξενοδοχείο βρίσκεται στην περιοχή Pasing του Μονάχου και προσφέρει
απευθείας συνδέσεις προς το κέντρο της πόλης με τις δημόσιες συγκοινωνίες. Το
κατάλυμα σερβίρει πλούσιο μπουφέ πρωινού και διαθέτει μπαρ.Ο σταθμός Pasing του
S-Bahn (αστικός σιδηρόδρομος) απέχει 800 μέτρα. Από εκεί, παρέχονται συνδέσεις με
την πλατεία Marienplatz και τη Ζυθοποιία Hofbräuhaus, ενώ ο κήπος Englisher Garten
είναι προσβάσιμος σε μόλις 10 λεπτά. Το αεροδρόμιο του Μονάχου βρίσκεται σε
απόσταση 30 λεπτών οδικώς ή 50 λεπτών με το τρένο.
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HOLIDAY INN CITY CENTER 4*

Τα δωμάτια διαθέτουν κλιματισμό, ηχομόνωση, τηλεόραση επίπεδης οθόνης, μίνι
μπαρ και παροχές για καφέ/τσάι. O σιδηροδρομικός σταθμός Rosenheimer Platz
απέχει 450 μέτρα.



AZIMUT MUNICH 4*

Το ξενοδοχείο απέχει 3χλμ. από το Εκθεσιακό Κέντρο Messe München και 5χλμ.
από το κέντρο του Μονάχου. Προσφέρει δωμάτια με δωρεάν WiFi, τηλεόραση
επίπεδης οθόνης, πολυθρόνα και μίνι μπαρ.

Minimum prices per night available for the next 10 days
Modern 20-25 sq.m. rooms wi th one doubl e or two si ngle beds , a wor ki ng ar ea and rel axati on zone, for all types of traveller.

Προσοχή: Περιορισμένη διαθεσιμότητα , τιμές τρέχουσες για άμεση επιβεβαίωση
χωρίς δυνατότητα αλλαγών και ακυρώσεων!
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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
INTERSOLAR 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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