
30 września - 5 października Frankfurt nad Menem

Szanowni Państwo, 

z przyjemnością przedstawiamy naszą ofertę wyjazdu autokarem na targi Light+Building 2022 do Frankfurtu
nad Menem.  

Wyjazd odbędzie się w terminie 30 września - 5 października. Obejmuje 3 dni pobytu na targach i 3 noclegi.

Koszt wyjazdu wynosi:  
1 790,00 zł + VAT / osobę (2201,70 zł brutto)

Liczba miejsc w podanej cenie jest ograniczona. 

Wyjazd będzie realizowany w przypadku zebrania minimum 20 uczestników.

W ramach wyjazdu oferujemy:

 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, pled; torba
na materiały reklamowe.

 trzy noce w 4* Hotelu Michel Wetzlar w przestronnym pokoju dwuosobowym z łazienką, dla gości 
bezpłatnie basen, sauna, siłownia, na miejscu pub) dopłata do pokoju jednoosobowego 490 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 pilota;
 trzydniowy bilet wejścia na targi uprawniający do darmowych przejazdów komunikacją miejską we

Frankfurcie.

Trasa przejazdu autokaru: 
Warszawa -  Łódź -  Piotrków Tryb. – Częstochowa – Katowice - Wrocław - Frankfurt. 

Rezerwacja następuje w momencie zapłaty pełnej kwoty na podstawie wystawionej przez nas faktury pro forma 
oraz przesłania druku zgłoszenia. 

Po zaksięgowaniu wpłaty na naszym koncie, otrzymają Państwo od nas fakturę VAT. 
Osoby, które dysponują kartą wstępu, płacą tylko za pakiet wyjazdowy. 

Po zapoznaniu się z warunkami i planem wyjazdu, prosimy wypełnić zgłoszenie i odesłać go 
e-mailem do naszego biura wraz z potwierdzeniem dokonanego przelewu.

Pozdrawiam,  
Martyna Pietruszka 

Targi Frankfurt  
Przedstawicielstwo w Polsce 
02-127 Warszawa,
Bohdanowicza 21 lok. 21
tel.: (22) 494 32 03
martyna.pietruszka@poland.messefrankfurt.com 
www.targifrankfurt.pl




