МИЕЛ – Компанията за Събития и Пътувания

Кани всички свои партньори от ИКЕМ
да посетят
Международното Aвтомобилно Изложение в Женева
през март 2013г.
на преференциални цени!

Период на настаняване
Хотел / категория

Рейтинг

Astoria Hotel 3*

28,3 %

Cornavin Hotel 4*

59,76 %

08 – 11 март
в единична
в двойна
стая
стая
€ 414
€ 251
-

14 – 17 март
в единична
в двойна
стая
стая
€ 439
€ 275

-

€ 603

€ 382

Пакетните цени включват:
•
•
•
•

3 нощувки със закуски в 3* или 4* хотел в Женева;
Медицинска застраховка „“Пътуване зад граница с покритие €10 000 за целия престой;
Ползване на Vitosha Business Lounge SWISS на летище София при заминаване;
Логистична подкрепа.

Цените не включват:
•

•
•
•
•

Самолетен билет: ориентировъчна стойност за 08 – 11.03.2013 - 437,85 лв. с включени
всички летищни такси (към септември 2012) и за 14 – 17.03.2013 - 502,39 лв. с включени
всички летищни такси (към септември 2012).
еднопосочен трансфер летище Женева – хотел (или обратно): € 125 на кола (при маx 3-ма
пътници)
Входен билет за изложението (все още не е пуснат в продажба)
Лични разходи;
Други услуги, които не са описани в офертата.

Условия за резервация:
•
•
•
•
•
•

Офертата е валидна до 25.02. 2013г. (понеделник)
Внасяне на депозит от 30% в срок до 24 часа след приемане на офертата;
Заплащане на самолетните билети до 24 часа след приемане на офертата;
Пълно заплащане на пакета – не по-късно от 15.02.2013г. (петък)
Международен паспорт или лична карта, с валидност минимум 6 месеца след приключване на
пътуването;
Сключен договор за организирано пътуване с МИЕЛ;

Вашата Компания за Събития и Пътувания

Информация за събитието:
Всяка година Женева се превръща в столица
на иновативни технологии, изработка на най-високо
ниво, дързък и благороден дизайн, тъй като поема
ролята на международна галерия за автомобилите на
бъдещето.
Посетителите на изложението се запознават с
новите
тенденции
в
автомобилостроенето
и
развитието на технологиите и дизайна при
електромобилите.

Информация за хотелите:
Astoria Hotel 3* се намира в сърцето на Женева и се намира е в близост до
бизнес района и сградите на ООН, ВКБООН и Световната търговска
организация. В неговите красиво обзаведени, шумоизолирани и климатизирани
стаи ще прекарате нощите си спокойно. Можете да се възползвате от
безжичен или кабелен интернет достъп или от директната връзка през LCD
телевизора. Britannia Pub е едно от първите, типично английски заведения,
открити в Женева. Опитният персонал създава
спокойна атмосфера, в която можете да се насладите
на приятен разговор и на любимата си бира, под
звуците на соул или джаз музика. За обяд опитайте
вкусните ястия, салати и бургери, които се предлагат
на разумни цени. До летище Cointrin се стига лесно то е само на 15 минути с влак от хотел Astoria. Централната автогара се
намира точно срещу хотела, на територията на жп гара Cornavin.
Cornavin Hotel 4* е разположен точно срещу жп гара Cornavin, и се гордее с
уникален архитектурен дизайн, включващ стъклени асансьори и стени. Един от
специалните акценти на хотел Cornavin Geneve е неговото махало, което е
най-голямото в света. То е дълго 30 метра и се спуска от 9-тия етаж, като
достига до самия партер в лобито. Наличните удобства включват сауна,
фитнес зала и 24-часова рецепция. Светлите и изискано обзаведени стаи на
Cornavin са оборудвани със сателитна телевизия, с
минибар и баня със сешоар. Те са климатизирани и
шумоизолирани. Трапезарията на 8-ми етаж Ви
гарантира панорамна гледка към Женева. На Ваше
разположение също са малък бар близо до
рецепцията и рум-сървиз. При пристигането си
гостите получават безплатно карта за всички линии на градския транспорт
в град Женева. Центърът на града и Женевското езеро са на 10 минути
пеша.

МИЕЛ остава на Ваше разположение за допълнителна информация
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