IBA 2018 Водещ световен панаир
за хлебарство и сладкарство
15 - 18.09.2018 Мюнхен
ПРОГРАМА
Ден 1 (15 Септември)
Сборен пункт летище София (Терминал 2) в 04:20
ч.Отпътуване от летище София в 06:20 ч. Пристигане в
Мюнхен в 07:15 ч. Трансфер до хотел Hotel Excelsior
4*+. Настаняване след 14:00 часа. Възможност за посещение на изложението IBA.
Нощувка.
Ден 2 (16 Септември)
Посещение на изложението IBA. Нощувка.
Ден 3 (17 Септември)
Посещение на изложението IBA. Нощувка.
Ден 4 (18 септември)
До 12 часа освобождаване на хотела.Свободно
време.16:30 часа трансфер до летището в Мюнхен.
Излитане за София в 20:05 ч. Кацане в София в 22:55 ч.
Хотел: Hotel Excelsior 4*+ - https://www.excelsior-hotel.de/en.html
Този елегантен хотел в Мюнхен се намира само на 150 м от централната гара на
Мюнхен, и до пешеходна улица, по която се стига до централния площад
Мариенплац. Стаите в Excelsior са стилно оформени със старинни баварски
елементи. Всички те са оборудвани с безплатен Wi-Fi и телевизор, Включват
самостоятелна баня с подбрани тоалетни принадлежности. Ресторантът има
сводест таван, подобен на таваните в прочутите бирарии на Мюнхен.
Цени:
Възрастен в двойна стая- 699 евро/ 1368 лева за записване до 15.02.2018
Цената е валидна за резервации и плащане на 50% депозит до 15.02.2018 г!
(депозита е невъзвращаем от момента на плащането)

Цените са на човек и включват:
 Самолетен билет София-Мюнхен-София
 Летищни такси към дата 15.01.18 ( ако има увеличение се доплащат )
 Трансфер летище-хотел-летище
 3 нощувки в хотел Hotel Excelsior 4*+ или подобен
 Медицинска застраховка “Помощ при пътуване” за периода
 Водач от фирмата организатор при минимум от 19 туриста
Пакетните цени НЕ включват:
 Входна такса за изложението
 Закуска – 27 евро, на човек на ден – по желание
 лични разходи
Необходими документи:

формуляр за записване по програмата

копие на документ с който ще се пътува – задграничен паспорт или лична
карта.
Условия за записване:

депозит от 50 % от общата сума при записване до 15.02.2018

доплащане на остатъка- 30 дни преди заминаване

подписване на договор за организирано пътуване с туроператора при
записване и внасяне на депозит
- Цените са при сформиране на група от мин. 19 човека.
- При неосъществяване на пътуването по програмата ще бъдете
уведомени 30 дни преди заминаване.
Туроператорът запазва правото на промяна при необходимост на часовете на
излитане, както и на размера на летищните такси като клиентите ще бъдат
своевременно информирани!
ПОЗВОЛЕН БАГАЖ , всеки пътник има право да носи: Един брой ръчен
багаж до 8 кг. и 1 брой регистриран багаж, който не надвишава 23 кг.
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

