
ИЗЛОЖЕНИЕ И ПОЧИВКА В
СЛЪНЧЕВА КАТАЛУНИЯ

Коста Брава и Барселона
(12.09-19.09.2020)

Съюзът на двете търговски изложения –
Alimentaria и Hostelco, изведе и двете на върха,

превръщайки ги в най-голямата международна платформа за хранително-
вкусовата промишленост и индустрията за кетъринг.
Alimentaria – международно търговско изложение, посветено на храните и
напитките, привличащо и професионалистите в кулинарията. Събитието се
провежда на две години под формата на тематични изложбени зали:
Intercarn (месо), Intervin (вино), Interlact (млечни продукти), Expoconser
(консер-вирани храни) и Restaurama (ресторанти и кетъринг).
Изложението показва най-актуалните тенденции в хранителната и
питейна индустрия, кетъринга и хотелиерството.

Предлагаме Ви:
Директен полет София – Барселона – София
MARIA DEL MAR 4*, Premium – Топ хотел за периода 2015 – 2019 г.!
Един от хотелите с най-добра кухня в Коста Брава, внимателен персонал и
обслужване на ниво. Отлични отзиви от български туристи.

ЦЕНАТА от 1380 лева на човек включва:
- Самолетен билет София-Барселона-София - директен полет на Bulgaria Air.
- Летищни такси;
- Регистриран багаж 23 кг и 10 кг ръчен багаж;
- 7 нощувки на база закуска, обяд и вечеря с включени вино и вода в хотел

Maria Del Mar 4*, Premium;
- Панорамна обиколка на Барселона, с екскурзовод на български език;
- Трансфер летище – хотел – летище;
- Билети за изложението – 2 дни;
- Трансфер хотел - изложение – хотел;
- Шезлонги на басейните на хотела;
- Анимация по време на престоя;
- Медицинска застраховка с покритие 10 000 евро и асистанс с ДЗИ;
- Представител на туроператора с български език за целия престой.

РЕЗЕРВИРАЙ С МИНИМАЛЕН РИСК!
До 15.06.2020г. ще приемаме резервации срещу депозит от 50 лв. на пътуващ!

С включена безплатна застраховка при ОТМЯНА НА ПЪТУВАНЕ
Информация и записване:
Виолета Георгиева
тел./факс 02/ 988 05 89; GSM 0884 64 6919
e-mail: info@fpim-bg.org www.fpim-bg.org

Банковa сметкa:
Получател:  „Валента Вип Травел“ ООД
Банка: РАЙФАЙЗЕНБАНК БЪЛГАРИЯ
IBAN: BG74RZBB91551011208220
BIC: RZBBBGSF


