
С КООП ХВП В РИМИНИ ИТАЛИЯ
18.01.2018 – 21.01.2018

SIGEP RIMINI

За да се запознаете с най-актуалните тенденции в своята професия
посетете тридесет и деветия Международен салон за  сладолед, кафе,

сладкарство, хлебарство и ХОРЕКА - SIGEP
Програма:
Първи ден (18 Януари): Сборен пункт – летище София (Терминал 1) в 17:35 ч.Отпътуване
от летище София в 19:35ч. Пристигане в Болоня в 20:35 ч. Трансфер до Римини.
Настаняване в хотел „Aldebaran“ 3*. Нощувка.

Втори ден (19 Януари): Закуска. Възможно посещение на Сан Марино. Свободно време.
Нощувка

Трети ден (20 Януари): Закуска. Свободно време за посещение на изложението SIGEP.

Четвърти ден (21 Януари): Закуска. Освобождаване на хотела до 12 ч.. Свободно време за
посещение на изложението SIGEP . Късен трансфер до летище Болоня. Излитане за София
в 21:10 ч. Кацане в София в 23:55 ч..

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ХОТЕЛА ПО ПРОГРАМАТА:
Хотел: HOTEL ALDEBARAN 3* https://www.hotelaldebaran.it/
Хотелът е разположен в Римини (Marina Centro), на пешеходно разстояние от плажа.
Хотелът разполага с ресторант. Стаите са оборудвани с всички съвременни удобства:
телевизор, климатик, телефон и балкон.

Цени
Възрастен в двойна стая – 329 € за записване до 15.11.2017
Възрастен в единична стая – 374 € за записване до 15.11.2017

След  дата 15.11.2017 цените са на база запитване!
Цената е валидна за резервации и плащане на 50% капаро (капарото е невъзвращаемо от
момента на плащането и издаването на билета)!



Цените са на човек и включват:
 Самолетен билет София-Болоня-София с Wizz air
 Ръчен багаж – до 10 КГ с размер 55×40×23 СМ
 Летищни такси
 Трансфер летище-хотел-летище
 3 нощувки на база закуска в хотел 3* в Римини
 Мед. застраховка на ЗАД „Армеец“ при покритие 5000 €
 Туристическа такса за настаняване в хотела за целия престой
 Водач на групата при минимум пътуващи 15 човека
 Входна такса за изложението

Пакетните цени НЕ включват:
 такса багаж – чекиран до 20 кг. – 96 лв. в двете посоки
 лични разходи
 такса багаж за полета на WIZZ AIR (Посочените цени са валидни към дата 20.09.2017

и е възможна промяна от страна на Авикомпания Wizz air.

Необходими документи:
 копие на документ, с който ще се пътува – задграничен паспорт или лична карта с

валидност мин. шест месеца

Условия за записване:
 Депозит 50 % от общата сума при записване – (при записване и заплащане на

депозита се издава самолетен билет, който не подлежи на анулация)
 Доплащане на остатъка – 30 дни преди заминаване
 Подписване на договор за организирано пътуване с туроператора при записване и

внасяне на депозит
 Данни на лицето за регистрация за изложението – Име и фамилия; Фирма;

Длъжност; Адрес и е-мейл
 Цените важат за група от мин. 15 човека

 Туроператорът си запазва правото на промяна при необходимост на часовете на
излитане, както и на размера на летищните такси като клиентите ще бъдат
своевременно информирани!

Туроператорът има сключена застраховка "Отговорност на Туроператора” по смисъла на
чл.97 от Закона за туризма, с полица №: 17 904 1315 0000500638 на ЗАД „Армеец”.

Информация и записване: Виолета Георгиева
София 1000, ул. "Г.С.Раковски”108, офис 605;
тел./факс 02/ 988 05 89; GSM 0889 26 31 09
e-mail: fpim_adv@abv.bg; info@fpim-bg.org

Банковата сметка в лева:
"Бета турс БГ" ООД
Юробанк И Еф Джи България АД
SWIFT BIC: BPBIBGSF
IBAN: BG13 BPBI 7940 1066 4551 01


