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Μόναχο, 20 Ιουνίου – 22 Ιουνίου 2018 
  

ΤΤααξξιιδδιιωωττιικκόό  ππαακκέέττοο  ΜΜόόννααχχοο  

22  ννύύχχττεεςς//33  ηημμέέρρεεςς  ::    ααππόό  331199,,0000€€   

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 TENDENCE στη 
Φρανκφούρτη/Γερμανία που περιλαμβάνει τα ακόλουθα : 

 

ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ για Μόναχο 20-22/06/18 :  

 

Τιμές ανά άτομο. 

 

Πτήσεις από Αθήνα  :από 208,00 ευρώ με μια αποσκευή 

 

Πτήσεις από Θεσσαλονίκη απευθείας: από 166,00 ευρώ χωρίς αποσκευή 

 

Πτήσεις από Λάρνακα: από 254,00 ευρώ χωρίς αποσκευή      

 

*συμπεριλαμβάνονται φόροι και χειραποσκευή 8 κιλών 
 

 

 

ΔΙΑΜΟΝΗ στο Μόναχο : 20-22/06/2018 (2 διανυκτερεύσεις) 

 

Συνολική τιμή  Ανά δίκλινο δωμάτιο 

(σύνολο για 2 άτομα) 

 Ανά μονόκλινο δωμάτιο 

Διαμονή σε ξενοδοχείο 3* 

αστέρων  

από 306 ευρώ με πρωινό (για 

δυο διανυκτερεύσεις) 

από 292 ευρώ με πρωινό 

(για δυο διανυκτερεύσεις) 

Διαμονή σε ξενοδοχείο 4* 

αστέρων  

από 335 ευρώ με πρωινό (για 

δυο διανυκτερεύσεις) 

από 320 ευρώ με πρωινό 

(για δυο διανυκτερεύσεις) 

Διαμονή σε ξενοδοχείο 4* 

αστέρων κοντά στην 

έκθεση 

από 525 ευρώ με πρωινό (για 

δυο διανυκτερεύσεις) 

από 500 ευρώ με πρωινό 

(για δυο διανυκτερεύσεις) 

 

 

Οι παραπάνω τιμές περιλαμβάνουν (πακέτο αεροπορικά και ξενοδοχείο): 

 Ασφάλεια αστικής ευθύνης 
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Σελ 2 από 3  

Οι τιμές είναι ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ τρέχουσες για άμεση επιβεβαίωση 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. 
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Σελ 3 από 3  

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΑΙ ΝΑ ΛΑΒΩ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ 
INTERSOLAR 2018 Μόναχο 

Fax : 210 6090527, E-mail : info@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 : ………….……………………………………………………  
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