IWA OUTDOOR CLASSICS NURNBERG 3.-5.3.2017
Alustava matkaohjelma
IWA Outdor Classics on maailman johtava retkeilyn, eränkäynnin, metsästyksen ja ampumaurheilun messutapahtuma ammattilaisille. Tule etsimään uudet ideat ja poimimaan parhaat tuotteet oman liiketoimintasi tueksi.
Lentoaikataulu / Air Berlin
3.3.2017. Helsinki – Berliini
06.30 – 07.25 AB8071
3.3.2017. Berliini – Nürnberg
08.55 – 10.05 AB6413
5.3.2017 Nürnberg – Berliini
19.25 – 20.30 AB6422
5.3.2017 Berliini - Helsinki
21.25 – 00.15 AB8070
(Lentoaikataulu sitoumuksetta. Ajat ovat paikallisia aikoja.)

HOTELLIT:
Motel One Nürnberg-City ***
Osoite:
Internet:
Puhelin:

Bahnhofstrasse 18, 90402 Nürnberg
www.motel-one.com
+49 911 27 43 17-0
Mukava, nykyaikainen hotelli idyllisen vanhan keskustan tuntumassa. Hotellin lähellä on metroasema,
josta suora yhteys messuille. Hotellissa on modernisti sisustetut kahden hengen huoneet, joissa
mukavuudet ja pieni kylpyhuone. Huoneissa on taulu-tv. Yleisissä tiloissa on aamiaiskahvila, sekä
lounge-baari, jossa tarjolla virvokkeita ja pientä purtavaa.

Holiday Inn Express Nürnberg – Schwabach ***
Osoite:
Internet:
Puhelin:

Wendelsteiner Strasse 4, 91126 Schwabach
www.express-schwabach.de
+49 9122 18800
Moderni 3-tähden hotelli kätevällä paikalla Schwabachissa, josta hyvä yhteys Nürnbergin
messualueelle, jonne hotellista on matkaa n. 20 km. Junamatka messualueelle kestää n. 40
minuuttia (vaihto Nürnbergissä) ja junamatka Nürnbergin keskustaan kestää n. 20–30 minuuttia.
Hotellissa on ilmastoidut, mukavuuksin varustetut huoneet joissa tv ja kahvin/teen valmistusvälineet.

Matkan hinta:
Hotelli Holiday Inn Express Nürnberg – Schwabach, EUR 825/henkilö kahden ja EUR 995/henkilö yhden hengen
huoneessa
Motel One Nürnberg-City, EUR 875/henkilö kahden ja EUR 1035/henkilö yhden hengen huoneessa.

Hintaan sisältyy: Air Berlinin reittilennot Helsinki – Berliini – Nürnberg – Berliini – Helsinki turistiluokassa,
lentokenttäverot ja matkustajamaksut, majoitus (2 yötä), aamiainen hotellissa, kuljetus tulopäivänä lentokentältä
messualueelle sekä matkatavaroiden säilytys, kuljetus tulopäivänä messualueelta hotelleihin, messuliput sekä
rekisteröityminen messuille, illallinen perinteisessä paikallisessa ravintolassa tulopäivänä sisältäen yhden juoman
(olut (0.4 l)/viini (0.2 l) tai virvoke (kuljetukset illallispaikkaan ja takaisin ei sisälly hintaan) kuljetus paluupäivänä
messualueelle, matkatavaroiden säilytys sekä kuljetus messualueelta lentokentälle, paikalliset verot sekä
arvolisävero.
Lisämaksusta: kaikki muut palvelut ja kuljetukset, kuin mitä hintaan sisältyy kohdassa on lueteltu, sekä
matkavakuutus. Suosittelemme kattavan matkavakuutuksen hankkimista jo matkan varausvaiheessa.
Messujen sisäänpääsy on vain yli 18-vuotiaille alan ammattilaisille ja edellyttää rekisteröitymistä.
Rekisteröitymiskaavakkeet toimitetaan osallistujille ilmoittautumisen yhteydessä ja palautetaan Ok-Matkoille joko
postitse osoitteeseen OK-Matkat, Uudenmaankatu 16 A, 00210 Helsinki tai sähköpostitse osoitteeseen:
myynti@okmatkat.fi.
Matka vaatii toteutuakseen minimiosallistujamäärän. Matkapalvelujen osittainen käyttö ei ole mahdollista.

Maksuehdot:
Ennakkomaksu, EUR 400/henkilö erääntyy maksettavaksi 3 vrk kuluessa varauksesta.
Loppumaksu erääntyy maksettavaksi 45 vrk ennen matkan alkua.
Matkaan sovelletaan yleisiä valmismatkaehtoja sekä erityisehtoja, jotka toimittaan tilausvahvistuksen yhteydessä.

Ilmoittautumiset ja matkavaraukset 24.11.2017 mennessä:
OK-Matkat/Riitta Niskanen
puh. (09) 2510 2054 tai sähköpostitse: myynti@okmatkat.fi

