
 
 
10-13 stycznia 2023 Frankfurt nad Menem 

 

 

 

 

Szanowni Państwo,  
 
 
z przyjemnością przedstawiamy Państwu ofertę przelotu liniami  
PLL LOT i dołączenia do naszej grupy autokarowej na targi Heimtextil do 
Frankfurtu. Wyjazd  w terminie 10 – 12 stycznia obejmuje 3 dni pobytu na 
targach i 2 noclegi. Wylot z Warszawy z lotniska im. Fryderyka Chopina   
10.01.2023 godz. 07.45. Przylot na lotnisko we Frankfurcie 09,45. Wylot  
z Frankfurtu 12.01.2023 godz. 19,50 i  przylot do Warszawy godz. 21,35. 

 
Koszt z zakwaterowaniem w pokoju dwuosobowym wynosi 2990,00 zł 
+23%Vat (brutto 3677,70) zł i obejmuje: 
 

 kartę wstępu na targi wraz z katalogiem targowym; 
 cenę imiennego biletu lotniczego na trasie Warszawa – Frankfurt – 

Warszawa (bilet bezzwrotny, bez możliwości zmian terminu i godziny 
przelotu, ewentualna zmiana nazwiska 500 zł);  

 transfery hotel-targi–hotel autokarem z grupą autokarową:,  
 dwie noce w 3* Hotelu Wetzlarer Hof w Wetzlar (dość obszerny pokój 

dwuosobowy z łazienką, możliwość noclegów w pokoju 
jednoosobowym po dopłacie 350 zł + 23% VAT za cały pobyt, ilość 
pokoi jednoosobowych ograniczona. W hotelu czynna restauracja); 

 śniadania – w formie różnorodnego bufetu, 
 ubezpieczenie Signal Iduna obejmujące koszty leczenia i następstwa 

nieszczęśliwych wypadków oraz assistance standard podczas 
podróży i pobytu za granicą;  

 opiekę doświadczonego pilota. 
 
Jeżeli zdecydują się Państwo wybrać naszą ofertę, prosimy o wypełnienie 

druku zgłoszenia z zaznaczeniem opcji podróży (do ściągnięcia ze strony 

www.targifrankfurt.pl ). Rezerwacja miejsca nastąpi po odesłaniu druku, 

na podstawie którego wystawimy fakturę proforma lub po dokonaniu 

przelewu na numer r-ku:  

Targi Frankfurt 37 1140 2004 0000 3802 8204 4362. 

Po zaksięgowaniu wpłaty na koncie, otrzymają Państwo od nas fakturę VAT 
oraz potwierdzenie wyjazdu. Prosimy o zapoznanie się z warunkami i planem 
wyjazdu. Wyjazd zrealizujemy przy udziale co najmniej 35 osób (łącznie  
w grupie jadącej autokarem i dolatującej samolotem). 
 
Z pozdrowieniami i nadzieją, że spotkamy się we Frankfurcie,  
Dorota Idzikowska 
 
tel.: (22) 4943 201  
Dorota.idzikowska@poland.messefrankfurt.com 
info@poland.messefrankfurt.com  
www.targifrankfurt.pl 
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