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Φρανκφούρτη, 10-14.04.2018 
  

ΦΦρρααννκκφφοούύρρττηη    

33  ννύύχχττεεςς//44  ηημμέέρρεεςς  ::    1100--1133    ΑΑππρριιλλίίοουυ 22001188    ααππόό    440055€€   

33  ννύύχχττεεςς//44  ηημμέέρρεεςς  ::    1111--1144    ΑΑππρριιλλίίοουυ 22001188    ααππόό    442255€€   

ττιιμμήή  ππαακκέέττοουυ  κκααττ’’  άάττοομμοο  σσεε  δδίίκκλλιιννοο  &&  ααεερροοπποορριικκόό  εειισσιιττήήρριιοο 

  

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 

PROLIGHT&SOUOND & MUSIK MESSE στην Φρανκφούρτη/Γερμανία που περιλαμβάνει 

τα ακόλουθα : 

ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ επιλογή 1 : 10-13/04/2018 
 

Πτήσεις από: 

 

Αθήνα: από 245,00 ευρώ απευθείας (Ryan Air)  / από 395,00 ευρώ απευθείας 

(Lufthansa Airlines) 

 

Θεσσαλονίκη: από 460,00 ευρώ απευθείας (Aegean Airlines) /  από 375,00 

ευρώ πτήσεις με μια ανταπόκριση  

 

Λάρνακα: από 319,00 ευρώ με μια ανταπόκριση (Aeroflot Airlines)  

 

*συμπεριλαμβάνονται φόροι και χειραποσκευή 8 κιλών 

 

ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ επιλογή 2 : 11-14/04/2018 
 

Πτήσεις από: 

 

Αθήνα: από 295,00 ευρώ απευθείας (Aegean Airlines) 

 

Θεσσαλονίκη: από 315,00 ευρώ απευθείας (Aegean Airlines) /  από 285,00 

ευρώ πτήσεις με μια ανταπόκριση  

 

Λάρνακα: από 289,00 ευρώ με μια ανταπόκριση (Lot +  Lufthansa Airlines)  

*συμπεριλαμβάνονται φόροι και χειραποσκευή 8 κιλών 
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Σελ 2 από 3  

ΔΙΑΜΟΝΗ: 10-13/04/2018 (3 διανυκτερεύσεις) 

 

Συνολική τιμή  δίκλινο δωμάτιο 

Διαμονή σε ξενοδοχείο 3* 

αστέρων στην περιοχή του 

αεροδρομίου 

από 320 ευρώ (για τρεις 

διανυκτερεύσεις) 

Διαμονή σε ξενοδοχείο 3* 

αστέρων πλησίον στο 

εκθεσιακό κέντρο 

από 390 ευρώ (για τρεις 

διανυκτερεύσεις) 

 

ΔΙΑΜΟΝΗ:  11-14/04/2018   (3 διανυκτερεύσεις) 

 

Συνολική τιμή  δίκλινο δωμάτιο 

Διαμονή σε ξενοδοχείο 3* 

αστέρων στην περιοχή του 

αεροδρομίου 

από 280 ευρώ (για τρεις 

διανυκτερεύσεις) 

Διαμονή σε ξενοδοχείο 3* 

αστέρων πλησίον στο 

εκθεσιακό κέντρο 

από 310 ευρώ (για τρεις 

διανυκτερεύσεις) 

Διαμονή σε ξενοδοχείο 4-5* 

αστέρων δίπλα στο εκθεσιακό 

κέντρο 

από 560 ευρώ (για τρείς 

διανυκτερεύσεις) 

 

 

Οι παραπάνω τιμές περιλαμβάνουν: 

 Αεροπορικό εισιτήριο κατ άτομο από Αθήνα ή Θεσσαλονίκη ή Λάρνακα – 

Φρανκφούρτη – Αθήνα ή Θεσσαλονίκη ή Λάρνακα 

 Μια χειραποσκευή 8 κιλών κατ άτομο  

 Διαμονή σε 3* ή 4* ξενοδοχείο  

 Πρωινό καθημερινά 

 Φόροι αεροδρομίων 

 Φόροι Πόλης 

 Ασφάλεια αστικής ευθύνης 

 

 

 

Οι τιμές είναι τρέχουσες και ενδέχεται να διαφοροποιηθούν ανάλογα με τη 

διαθεσιμότητα των ξενοδοχείων & των αεροπορικών εισιτηρίων. 

 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ : 

 Δυνατότητα αναχώρησης, επιστροφής από, προς όλη την Ελλάδα 
 Δυνατότητα δημιουργίας πακέτου σύμφωνα με τις ανάγκες σας και με ξενοδοχείο 

της επιλογής σας πέραν των αναφερομένων. 
 Δυνατότητα παράτασης παραμονής ταξιδιού ή πτήσης με άλλες αεροπορικές 

Εταιρείες. 
 ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΓΟΡΑΣ ΜΟΝΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ στις προνομιακές τιμές που 

παρέχουμε ( ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ). 
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Σελ 3 από 3  

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΑΙ ΝΑ ΛΑΒΩ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ 
PROLIGHT & SOUND ή MUSIK MESSE FRANKFURT 2018 

Fax : 210 6090527, E-mail : triantafyllos@travel4fairs.gr 
 

Στοιχεία εταιρίας  

 
Επωνυμία :……………………………………………………………………………………………………..……………. 
 

Οδός:…………………...................………Τ.Κ:……………….Πόλη:……………..…………………………. 
 

Τηλ:…………………………………………… FAX: …………………………… e-mail………………………….…. 
 

Αεροπορικά εισιτήρια  
(Ονόματα με λατινικούς χαρακτήρες όπως αυτά αναγράφονται σε ταυτότητα ή διαβατήριο) 

 

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  :…………………………………………………………….………… 

Επιθυμώ μόνο ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΙΣ □   

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

