
FachPack 2019 
A csomagolóanyagoknak, a csomagológépeknek,  

a címkézési és jelölési technológiáknak, a csomagolás finomításának és  
a csomagolás logisztikájának legjelentősebb európai szakvására. 

Nürnberg, 2019. szeptember 24-26. 
 

Csoportos Utazás  
2019. szeptember 24-27. 

 
Az utazás a Nürnbergi Vásár támogatásával történik! 

 
Utazás:  17 fős komfortos, légkondicionált autóbusszal 
Elhelyezés:  3 éjszaka szállás Hirshaidban *** szállodában 

A hotel kb. 45 perces autóútra fekszik a nürnbergi vásártól. 
A 80 ízlésesen berendezett vendégszoba mindegyike komfortos és jól felszerelt, valamint Wi-Fi-
vel is rendelkezik. A hotel minden szobája műholdas TV-vel felszerelt, amelyen ingyenes Sky 
filmeket és sportcsatornákat lehet nézni. Gazdag büféreggelit szolgálnak fel minden reggel a 
reggelizőteremben. A vendégek a modern bárban lazíthatnak. 

Ellátás:  reggeli 

Előzetes program: 
Szeptember 24. / Kora reggeli órákban indulás Budapestről 
kedd Délutáni órákban érkezés Hirshaidban található szállásra 

Szabad program 
Szeptember 25. / Reggeli 
szerda   Indulás a kiállításra 

Egész napos vásárlátogatás Nürnbergben 
Visszautazás a szállásra 
Szabad program 

Szeptember 26. / Reggeli 
csütörtök  Fakultatív városnézés vagy vásárlátogatás 

Visszautazás a szállásra 
Szabad program 

Szeptember 27. / Reggeli és kijelentkezés a szállodából 
péntek   Majd utazás Budapestre 

Érkezés a kiindulási helyre az esti órákban 
 
 
 

Részvételi díj: 149.900 Ft/fő kétágyas szobában reggelis ellátással 
 

Az ár tartalmazza: 
 az utazás költségét, a 3 éjszaka szállásköltségét reggelis ellátással, 1 napos vásári belépőt, a transzfert a fent 

megadott programokra, a csoportkísérőt. 
 

Az ár nem tartalmazza: 
az egyéni saját igény szerint felmerülő költségeket, az utasbiztosítást. 

 
Egyágyas szoba felár: 34.400 Ft / fő 

Utasbiztosítás: 2.000 Ft/fő/4 nap/ 70 éves korig (EUB Nivo) 
2 napos vásári belépőjegy felára: 1.400 Ft / fő 
Jelentős árfolyamváltozás (4%) esetén áraink változhatnak! 

Fenti árak 15 fő jelentkezése esetén érvényesek! 
 

Jelentkezési határidő: 2019. augusztus 16. 
Fizetési és lemondási feltételek: jelentkezéskor fizetendő a teljes összeg.  
2019. augusztus 16-át követően nincs lehetőség a kötbérmentes lemondásra. 

 
További információ:  

Universal Travel 
9022 Győr Bisinger J. stny. 12. 2/8.  

Tel/Fax.: 96/310-939, Mobil: 30/776-6761,  
Email: info@universaltravel.hu, 

Weboldal: www.universaltravel.hu 


