БЕЛГРАД
Очакват ви две
изложения!
(19-20 септември 2018)

12th CONBAK EXPO BALKAN 2018
Международен панаир на машини, оборудване
и ингредиенти;
Добавки и подправки за сладкарски
изделия, хлебопроизводство и кетъринг.

16th PACKTECH EXPO BALKAN 2018
Международен панаир за опаковане
ПРОГРАМА

1-ви ден:
06:00ч отпътуване от София Пристигане в Белград. Панаирна програма.
Настаняване и нощувка 20.00 ч. Вечеря в традиционен сръбски ресторант (по
желание срещу допълнително заплащане): ЦЕНА ЗА ВЕЧЕРЯТА 30 евро на
човек при записани минимум 10 човека.
Цената включва: трансфер хотел – ресторант – хотел, вечеря по меню.
2-ри ден:
Закуска. Панаирна програма или свободно време за самостоятелна разходка и
пазар по централната пешеходна улица Княз Михаила или екскурзионна
програма (цена 10 евро): Народното събрание, улица Теразийе, площад
Република, Калемегдан, Нови Белград, хълма Дединйе, църквата Св.Сава.
14.30 ч. Отпътуване за България Пристигане късно вечерта.
Цена на човек в двойна стая – 165 лв. и включва:
Транспорт, нощувка със закуска на шведска маса, организирано посещение на
панаира, медицинска застраховка, придружител от ТА „Валента“.
Доплащане за единична стая – 50 лв.
За самостоятелно ползване на две седалки в автобус + 50лв

- всички цени са в лева
- сумата се изплаща в срок не по-късно от 10 работни дни преди датата на
тръгване
- при отказ от страна на клиента в срок от 10 до 6 работни дни от датата
на тръгване, фирма Валента възстановява 50% от сумата, при отказ в срок
от и под 5 работни дни фирма Валента не възстановява преведената сума.
ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ
С настоящето заявяваме нашето участие като посетители на изложенията
от 19 до 20 септември 2018 г. в Белград. Молим, да включите в списъка на
българските
посетители
нашата
фирма
и
следните
наши
представители:Трите имена по задграничен паспорт на латиница, ЕГН, № на
задграничен паспорт и мобилен телефон за контакт.
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