Plan pobytu i warunki wyjazdu autokarem
na Targi Ambiente, Christmasworld, Creativeworld
trasą z Warszawy przez: Łódź, Katowice i Wrocław.

1 lutego (środa)
22.00 – odjazd autokaru z Warszawy, autokar podstawiony jest pod KINOTEKĄ w Pałacu Kultury i Nauki
(od strony Alej Jerozolimskich);
23.30- odjazd Łódź: odjazd ze stacji BP u. Kątna 1 przy KFC
2 lutego (czwartek)
01.00 -- Częstochowa – parking Obok McDonald’s/ Stacji BP, ul. Wojska Polskiego 263/271, po prawej
stronie trasy jadąc w kierunku Katowic
02.10 – odjazd autokaru z Katowic – stacja benzynowa BP, obok hotelu Campanile (ul.Górnośląska 55);
04.20 – odjazd autokaru z Wrocławia – parking przy McDonald’s obok stacji benzynowej BP (Al.
Karkonoska 63).Wyjazd z Wrocławia w kierunku Bielan Wrocławskich;
09.00 – 10.00 – postój w zajeździe na terenie Niemiec – śniadanie na koszt własny,
w godzinach południowych przyjazd do Hotelu Michele w Wetzlar;
zakwaterowanie, spacer po mieście lub wypoczynek po podróży.
3 lutego (piątek)
od 06.30 – śniadanie w hotelu;
07.45 – odjazd autokaru spod hotelu, pobyt na targach;
12.00 – 12.30 - dyżur pilota grupy w wyznaczonym miejscu,
15.00 – 15.30 - dyżur pilota grupy w wyznaczonym miejscu,
18.00 – odjazd autokaru wraz z grupą, która przyleciała rano samolotem do hotelu w Wetzlar;
4 lutego (sobota)
od 06.30 – śniadanie w hotelu;
08.00 – odjazd autokaru spod hotelu, pobyt na targach;
09.30 – wyjazd chętnych do centrum Frankfurtu – pasaż handlowy Hauptwache;
14.00 – powrót autokaru z wyjazdu do centrum miasta;
15.00 – 15.30 - dyżur pilota grupy w wyznaczonym miejscu,
18.00 – odjazd autokaru z terenów targowych do hotelu w Wetzlar;
5 lutego (niedziela)
od 06.30 – śniadanie w hotelu;
08.00 – wyjazd z hotelu z bagażami na targi, pobyt na targach,
12.00 – 12.30 - dyżur pilota grupy w wyznaczonym miejscu,
15.00 – 15.30 - dyżur pilota grupy w wyznaczonym miejscu,
16.45 – spotkanie przy autokarze i pożegnanie grupy;
17.00 – odjazd autokaru do Polski, w godzinach wieczornych postój i kolacja (na koszt własny),
przekroczenie granicy ok. godz. 24.00.
6 lutego (poniedziałek)
We wczesnych godzinach porannych przyjazd do Wrocławia, około dwóch godzin później przyjazd do
Katowic (ok. 5.00-6.00), Częstochowy, Łodzi i przed południem, ok. 10.00 do Warszawy.
Punktualność obowiązuje wszystkich dla wspólnego dobra i miłej atmosfery podróży.
Grupa mieszka w 3*hotelu Wetzlarer Hof w Wetzlar.
W Niemczech od 1 lutego nie ma obostrzeń wjazdowych związanych z Covid-19, wyłącznie
podczas podróży środkami komunikacji miejskiej nadal obowiązują maseczki,
na targach NIE SĄ WYMAGANE.
Kolejność dokonania wpłaty zaliczki lub całej kwoty decyduje o potwierdzeniu udziału, cenie za
wyjazd i numerze miejsca w autokarze.
Dopłatę do pokoju jednoosobowego proszę ustalić z nami telefonicznie. Liczba pokoi jednoosobowych jest
ograniczona. Miejsce rezerwujemy na podstawie wpłaty zaliczki lub całej kwoty i jednoczesnego wysłania do
nas e-mailem druku zgłoszenia.

W momencie rezygnacji z wyjazdu w terminie krótszym niż 14 dni przed datą wyjazdu, wpłaconą
wcześniej kwotę zwracamy tylko w przypadku znalezienia następnej osoby na zwolnione miejsce.
Przy zmianie osoby podanej w druku zgłoszenia na osobę innej płci, zmuszeni jesteśmy prosić o
dopłatę do pokoju jednoosobowego. Warunek ten obowiązuje również przy zgłoszeniu się w ostatniej
chwili osoby, dla której nie mamy pary w pokoju dwuosobowym.
Pragniemy przedstawić Państwu kilka praktycznych rad, które mogą okazać się pomocne podczas
podróży i pobytu na Targach, o których w natłoku zajęć przed wyjazdem mogą Państwo zapomnieć:
według umowy wynajęcia autokaru, każdy pasażer może zabrać bagaż o wadze do 20 kg;
w autokarze u kierowców mogą Państwo kupić kawę, herbatę, zimne napoje;
aby podróż przebiegała bez wielokrotnego zatrzymywania się autokaru na posiłki, prosimy zabrać ze
sobą prowiant na drogę. Na terenie Niemiec przewidujemy jeden postój autokaru na śniadanie w drodze do
Frankfurtu oraz jeden postój na kolacje w drodze powrotnej – posiłek na koszt własny;
na terenach targowych we Frankfurcie funkcjonuje system ruchomych chodników – Via Mobile, który
ułatwia poruszanie się pomiędzy halami targowymi oraz mikrobusy stale kursujące pomiędzy halami 1 – 12,
mimo to wygodne obuwie jest niezbędne aby uniknąć nadmiernego zmęczenia;
bezpłatny Internet;
podczas wyjazdu są Państwo ubezpieczeniu od kosztów leczenia do kwoty 10 000 EUR, następstw
nieszczęśliwych wypadków do kwoty 15 000 PLN oraz mają Państwo ubezpieczony bagaż podróżny (rzeczy
osobiste) do kwoty1 000 PLN. W przypadku skorzystania z pomocy lekarskiej rachunki do 100 EUR opłacają
Państwo gotówką a po powrocie do kraju można ubiegać się o refundacje kosztów od ubezpieczyciela.
Ubezpieczenie nie obejmuje chorób przewlekłych.
UWAGA! Jeżeli cierpią Państwo na chorobę przewlekłą*, prosimy o poinformowanie nas o tym,
wtedy rozszerzymy Państwa ubezpieczenie o zabezpieczenie kosztów koniecznego leczenia związanego
z chorobą.
Liczymy, że wyjazd na Targi spełni Państwa oczekiwania i przyniesie wiele korzyści Państwa firmie. Oprócz
opieki doświadczonego pilota grupy, będziemy służyć Państwu również naszą radą i pomocą.
Z pozdrowieniami
Dorota Idzikowska
Targi Frankfurt
Przedstawicielstwo w Polsce
tel. (22) 4943 201
Dorota.idzikowska@poland.messefrankfurt.com
info@poland.messefrankfurt.com
www.targifrankfurt.pl
ul. Bohdanowicza 21 lok.21
02-127 Warszawa

*Choroba przewlekła: wszelkie zaburzenia lub odchylenie od normy, które ma jedną lub więcej następujących cech: jest trwałe,
pozostawia po sobie inwalidztwo, spowodowane jest nieodwracalnymi zmianami patologicznymi, wymaga specjalnego
postępowania rehabilitacyjnego, wymaga długiego okresu nadzoru, obserwacji, leczenia czy opieki. Leczona jest w sposób stały
lub okresowy.

