21-24 czerwca 2022 Frankfurt nad Menem

Szanowni Państwo,
z przyjemnością przedstawiamy ponownie naszą ofertę wyjazdu luksusowym autokarem Firmy
Mazurkas na Targi Heimtexti, Techtextil i Texprocessl do Frankfurtu nad Menem. Wyjazd odbędzie
się w terminie 19 – 24 czerwca 2022, obejmując 3 dni pobytu na targach i 3 noclegi.

Koszt wyjazdu od osoby wynosi 1490 zł +23% Vat ( brutto 1832,70 zł) i obejmuje:
✓
✓

✓

✓
✓
✓

kartę wstępu wielokrotnego wejścia wraz z katalogiem targowym;
przejazd luksusowym autokarem ( z tyłu wieszak na płaszcze i garnitury, klimatyzacja, DVD,
WC, bar
z kawą, herbatą i zimnymi napojami płatnymi u kierowcy) do Frankfurtu
i z powrotem, transfery: hotel – targi - hotel, podróżny zestaw relaksacyjny: stopery do uszu,
maseczka na oczy, podgłówek, ciepłe skarpety i pled; torba na materiały reklamowe.
trzy noce w 4* Hotelu MICHEL Wetzlar (dawniej pod nazwą Mercure), w przestronnym
pokoju dwuosobowym z łazienką, dla gości bezpłatnie basen, sauna, siłownia, na miejscu
pub), dopłata do pokoju jednoosobowego 390 zł + 23% VAT za cały pobyt, ilość pokoi
jednoosobowych ograniczona;
śniadania - bardzo różnorodny i bogaty bufet;
ubezpieczenie Signal Iduna obejmujące koszty leczenia i następstwa nieszczęśliwych
wypadków oraz assistance standard podczas podróży i pobytu za granicą;
opiekę doświadczonego i sympatycznego pilota.

Trasa przejazdu autokaru:
Warszawa- Łódź- Piotrków Tryb.- Częstochowa- Katowice- Wrocław - Frankfurt.
Jeżeli zdecydują się Państwo wybrać naszą ofertę, prosimy o wypełnienie druku zgłoszenia z
zaznaczeniem opcji podróży. Rezerwacja miejsca nastąpi po odesłaniu druku, na podstawie
którego wystawimy fakturę proforma lub po dokonaniu przelewu na nr r-ku:
Targi Frankfurt 29 1140 2004 0000 3102 7809 3554.
Po zaksięgowaniu wpłaty na naszym koncie, otrzymają Państwo od nas fakturę VAT, Osoby, które
dysponują kartą wstępu, płacą tylko za pakiet wyjazdowy, kwota jest wtedy niższa o 230 zł.
Po zapoznaniu się z warunkami i planem wyjazdu, prosimy czytelnie wypełnić druk zgłoszenia
i odesłać go e-mailem do naszego biura wraz z potwierdzeniem dokonanego przelewu.
Z nadzieją, że spotkamy się we Frankfurcie,
Dorota Idzikowska
Targi Frankfurt
Przedstawicielstwo w Polsce
02-127 Warszawa,
Bohdanowicza 21 lok. 21
tel.: (22) 4943 201
dorota.idzikowska@poland.messefrankfurt.com
www.targifrankfurt.pl

