B I O F A C H 2019 - NÜRNBERG

DVODNEVNA STROKOVNA EKSKURZIJA Z OGLEDOM SEJMA BIOFACH IN VIVANESS
SVETOVNI SEJEM BIO PROIZVODOV, ORGANIZATOR: NURNBERGMESSE NURNBERG
RAZSTAVA PREHRAMBENIH PROIZVODOV IN PREHRANSKIH DOPOLNIL, ZAČIMB IN ZELIŠČ, STROJEV IN OPREME ZA
PREDELAVO IN PAKIRANJE, KOZMETIKE, AROMATERAPIJE, ČISTIL, TEKSTILA, POHIŠTVA, IGRAČ, OKRASNIH RASTLIN,
STROKOVNA LITERATURA IN SPREMLJEVALNI PROGRAM / KONGRES.
RAZSTAVNI PROSTOR l. 2018: 44.210 m2 neto
DOMAČI IN TUJI RAZSTAVLJALCI LETA 2018: 2.549 iz 83 držav
ŠTEVILO OBISKOVALCEV (DOMAČIH IN TUJIH): okrog 60.000 oseb iz 130 držav

DATUM POTOVANJA: 14.-15.02.2019
1. dan: 14.02.2019 (četrtek): Maribor – Ljubljana – Wolpertshausen
Odhod avtobusa 13.2.2019 (sreda) ob 23.30 uri izpred stavbe KGZS – Zavoda Maribor, Vinarska ulica 14. Vožnja na
relaciji Maribor – Celje (ob 00:15 izpred dvorane Zlatorog) – Ljubljana (ob 1:30 izpred hale Tivoli) – Naklo – Jesenice
- Salzburg – München - Wolpertshausen. Obisk in vodeni ogledi lokacije in partnerjev (opis in program na hrbtni strani
vabila). Nato vožnja do Ansbacha in nastanitev v hotelu, individualna večerja v lastni režiji v bližnjih restavracijah in nočitev.

2. dan: 15.02.2019 (petek): Nürnberg - Salzburg- Ljubljana – Maribor
Po zajtrku vožnja do Nürnberga. Obisk sejma BIOFACH 2019 do 17. oz. 18. ure (po dogovoru). Sejemska vstopnica
omogoča brezplačne prevoze z mestnim prevozom, zato lahko v lastni režiji obiščete tudi center mesta. Možen tudi ogled
mesta z vodnikom po dogovoru. Po ogledih vožnja proti domu (relacija Salzburg - Jesenice – Naklo – Ljubljana – Celje –
Maribor). Prihod v poznih nočnih urah.

CENA POTOVANJA:

165,00 EUR pri najmanj 35 gostih v avtobusu
195,00 EUR pri najmanj 20 gostih v avtobusu

V CENO JE VKLJUČENO:
- avtobusni prevoz po programu (TV, klima, hladilnik);
- cestnine, takse in pristojbine ter stroški bivanja dveh voznikov;
- hotelsko-gostinske storitve po programu na bazi nočitev z zajtrkom v dvoposteljnih sobah (1/2);
- organizacija potovanja in vodenje vodnika z licenco ter obvezno nezgodno zavarovanje potnikov v času potovanja;
- 22% DDV.

DOPLAČILA:
- enodnevna sejemska vstopnica 44 eur (nakup na sejmišču ob obvezni predložitvi poslovne vizitke obiskovalca)
- enodnevna sejemska vstopnica v predprodaji 40 eur (nakup na spletu)
- enoposteljna soba: željo po enoposteljni sobi sporočite ob prijavi! Doplačilo znaša 30,00 EUR.
- plačilo za ogled in degustacijo sirov 7 eur na osebo (plačilo z gotovino na avtobusu)
- prehrana udeležencev na potovanju je v lastni režiji.

PRIJAVE: do 10.1.2019 oz. do zasedbe prostih mest. Sprejemamo SAMO
PISNE PRIJAVE po pošti ali e-pošti.
Turistična agencija Galileo 3000 Maribor, Branka Krpan, 041 662 488
OBRNITE LIST 

Spoštovani gostje in prijatelji!
V letu 2019 še vedno vztrajamo z našo tradicijo dvodnevnih strokovnih ekskurzij v Nemčijo z ogledom sejma Biofach in Vivaness.
Predstavljene bodo novosti in posebne teme sejma: Trend 2019: Vegan, bio vino in oljčno olje, predstavitve posameznih držav...
Posebej vas želimo opozoriti na sejem Vivaness v ločeni hali 7A, kjer je predstavljena naravna in ekološka kozmetika. Forumi
in predavanja BioFach kongresa bodo potekali vsak dan med 13.2. in 17.2.2019.

PROGRAM OBISKA IN OGLEDOV
(podrobnosti o lokaciji si lahko ogledate na www.besh.de)

10:30 Prihod na zbirališče v Wolpertshausen in začetek programa: predstavitev skupnosti kmetov, rejcev prašičev
avtohtone zaščitene pasme »švabsko helski prašič« in ogled kratkega filma. Ogled regionalne tržnice Hohenlohe z
degustacijo regionalnih specialitet
11:30 Kosilo
13:00 Obisk proizvodnega obrata bio začimb za izdelke iz mesa avtohtonih prašičev, predstavitev proizvodnje mesnih
izdelkov
14:30 Obisk in ogled regionalne kmečke sirarne z degustacijo sirov
16:00 Zaključek obiska in ogledov
Zagotovo vam bo ekskurzija omogočila ne samo koristne oglede in udeležbo na strokovnih dogodkih, ampak boste dobili
tudi številne nove ideje za svoje prihodnje dejavnosti.
Veselimo se druženja z Vami!
Sodelavci Inštituta KON-CERT Maribor
ODREŽI

PRIJAVNICA

ODREŽI

ZA DVODNEVNO STROKOVNO EKSKURZIJO Z OGLEDOM SEJMA BIOFACH IN VIVANESS
NÜRNBERG 2019

14.-15.02.2019
Ime in priimek, naziv s.p. ali d.o.o.: ________________________________________________________________
Naslov: ________________________________________________________________________________________
Kontaktna oseba: ________________________________________________________________________________
Telefon/mobi: ___________________________________ID za DDV : ______________________________________
Za ekskurzijo prijavljam naslednje osebe:
________________________________________________________________________________________________
DATUM:

PODPIS:
Naslov za pošiljanje prijav: Inštitut KON-CERT Maribor, Vinarska ulica 14, 2000 Maribor ali
valentina.aleksic@kon-cert.si
Za dodatne informacije prosim pokličite: 02-228-49-41 ali 041-635-287 (Valentina Aleksič)

ŽIG:

