Kelionė į parodą AGRITECHNICA 2022
Puiki galimybė susipažinti su pažangiomis agro technologojimos parodoje AGRITECHNICA 2022
Žymos: Ps – pusryčiai, P- pietūs, V - vakarienė
1 diena, vasario 27, Sekmadienis, (//), nakvynė Lenkija
-

Anksti ryte išvykstame iš Lietuvos (Joniškis/Kedainiai/Kaunas)
Atvykstame į Lenkiją, registruojamės į viešbutį.
Nakvynė viešbutyje.

2 diena, vasario 28, Pirmadienis, (Ps//), nakvynė Vokietija
3 naktys
- Pusryčiai viešbutyje, išsiregistruojame.
- Lankomės ūkyje Lenkijoje arba Vokietijoje.
- Atvykstame į Vokietiją registruojamės į viešbučius.
- Nakvynė Viešbutyje.
3 diena, kovo 1, Antradienis, (Ps//), nakvynė Vokietija
-

Pusryčiai viešbutyje. Išvykstame į parodų rūmus: 59 km.
Paroda. Visą dieną lankomės parodoje Hanoveryje – AGRITECHNICA2019. www.agritechnica.com
Grįžtame į viešbutį.
Laisvas laikas.
Nakvynė viešbutyje.

4 diena, kovo 2, Trečiadienis, (Ps//), nakvynė Vokietija
-

Pusryčiai viešbutyje. Išvykstame į parodų rūmus: 59 km.
Paroda. Visą dieną lankomės parodoje Hanoveryje – AGRITECHNICA2019. www.agritechnica.com
Grįžtame į viešbutį.
Laisvas laikas.
Nakvynė viešbutyje.

5 diena, kovo 3, Ketvirtadienis, (Ps//), nakvynė Lenkija
-

Pusryčiai viešbutyje, išsiregistruojame.
PASIRINKTINAI: Lankomės dar parodoje keletą valandų, arba Hanoverio miesto centre, arba
prekybos centre.
Išvykstmas į Lenkiją.
Atvykstame ir registruojamės į viešbutį.
Navkvynė viešbutyje.
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6 diena, kovo 4, Penktadienis, (Ps//), grįžimas
-

Pusryčiai viešbutyje, išsiregistruojame.
Grįžimas į Lietuvą vakare.
Kelionės vadovas ir vairuotojai atsisveikina su grupe.

Pabaiga ESA Baltic paslaugų...
Kelionės kainos ir sąlygos
Kaina asmeniui dviviečiame kambaryje
Maksimalus dalyvių skaičius - 23.
20 – 23 keliaujančiųjų
15 – 19 keliaujančiųjų

618 eur
720 eur

Įskaičiuota
- Kelionės vadovo iš Lietuvos paslaugos
- Patogus autobusas su vairuotojais
- Apsilankymas ūkyje Lenkijoje arba Vokietijoje
- 2 naktys vidutinės klasės viešbučiuose su pusryčiais dviviečiuose kambariuose Lenkijoje
- 3 naktys vidutinės klasės viešbučiuose su pusryčiais dviviečiuose kambariuose Vokietijoje
(59 km nuo parodų rūmų)

- Pervežimai viešbutis-paroda-viešbutis
- Vanduo autobuse
Neįskaičiuota
- Maitinimai ir gėrimai, kurie nepaminėti programoje
- Bagažo užnešimo, skalbyklos, tarptautinių skambučių paslaugos viešbučiuose
- Bilietai į parodą: 2 dienoms 46 eur asmeniui, 3 dienoms 69 eur asmeniui.
- Kitos asmeninės išlaidos
- Arbatpinigiai vairuotojams ir kelionės vadovui
Papildomos galimos užsakyti paslaugos
- Pietūs ir vakarienės kelionės metu (apie 15-25 eur/vnt. priklausomai nuo lokacijos).
- Miesto eskursijos su angliškai, rusiškai kalbančiais gidais.

Pagarbiai, vadybininkas Edvinas Samkus +370 608 12556, edvinas@esabaltic.lt
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