Meubels en ander design

Keukens

Milaan 8 - 13 april 2014

Ter gelegenheid van de Salone Internazionale del Mobile en Eurocucina in Milaan, organiseert TradeFairs.be speciale
groepsreizen. Hieronder vindt u ons programma voor de dagcharter en een meerdaags programma met hotelovernach ng.

Formule 1 :
06u00
07u00
vlucht.
09u00

Speciale 1-daagse chartervlucht met CityJet op woensdag 9 april 2014.
check-in in de vertrekhal van de Luchthaven Antwerpen.
vertrek met chartervlucht CityJet naar Milaan. Ontbijt jdens de

aankomst op de luchthaven van Milaan Malpensa.
Overbrenging met speciale autocar naar de beursgebouwen.
Vrije dag. De beursgebouwen zijn open van 09u30 tot 18u30.
18u30
overbrenging met speciale autocar van de beursgebouwen naar de luchthaven Milaan
Malpensa. 20u15
terug met chartervlucht CityJet naar Antwerpen. Snack jdens de vlucht.
22u15
aankomst op de luchthaven Antwerpen.

Prijs per persoon: € 495,00

Formule 2 :

2- en 3-daagse vliegreizen met Brussels Airlines inclusief hotelovernach&ng.

Brussel - Milaan Malpensa op 8, 9 en 10 april

Milaan Malpensa - Brussel op 9, 10 en 11 april

Heenvlucht SN 3153
Brussel
Milaan Malpensa

Terugvlucht SN 3160
Milaan Malpensa
Brussel

Uurregeling
06u40
08u20

Uurregeling
20u40
22u15

Overbrengingen in Milaan (inclusief bagageservice*):
- bij aankomst
overbrenging met speciale autocar van de luchthaven naar de beurs.
- bij vertrek
overbrenging met speciale autocar van de beurs naar de
luchthaven.
- beurs → hotel (’s avonds)
overbrenging met speciale autocar van de beurs naar het hotel.
-* hotel
→
beurs
(’s
ochtends)
eigen
kracht.
bagageservice: bij aankomst wordt uwoverbrenging
bagage naar hetop
hotel
gebracht
en bij het vertrek uit het hotel opgehaald.
Prijzen per persoon
incl. vluchten, kamer, ontbijt en overbrengingen
Novotel Milano Nord Ca Granda
(Oost-Milaan, bij metrosta on)
2-persoonskamer (prijs per persoon)
1-persoonskamer

1 nacht

2 nachten

€

€

€ 675,00
€ 795,00

€ 895,00
€ 1.175,00

€ 745,00
€ 875,00

€ 975,00
€ 1.245,00

€ 815,00
€ 955,00

€ 1.125,00
€ 1.395,00

Hilton Milan Hotel
(centraal sta on/directe metro naar de beurs)
2-persoonskamer (prijs per persoon)
1-persoonskamer
Doria Grand Hotel
(centraal sta on/directe metro naar de beurs)
2-persoonskamer (prijs per persoon)
1-persoonskamer

Bijzondere voorwaarden:
Onze prijzen omva2en:
voor formule 1:
- de chartervluchten van CityJet zoals vermeld in het programma
- de overbrengingen met speciale autocar en de begeleiding
- de reis- en annula everzekering ‘Group Selec on’ van Allianz Global Assistance
(De Algemene Voorwaarden vindt u op www.tradefairs.be.)
- de luchthaven- en veiligheidstaksen en brandstoBoeslagen (onder voorbehoud van eventuele
verhogingen)
- de btw (2,73 %)
formule van
2: Brussels Airlines zoals vermeld in het programma
-voor
de vluchten
(Andere dan in ons programma vermelde vluchten kunnen eventueel gereserveerd worden, mits een toeslag en
naargelang beschikbaarheid.)
- de overbrengingen zoals in het programma aangegeven (zie voorpagina), mits vertrek op 8, 9 of 10 april en terug
op
9, 10 of 11 april)
- de bagageservice: uw bagage wordt op de dag van aankomst naar uw hotel gebracht en op de dag van vertrek uit uw hotel
opgehaald. U ontvangt uw bagage weer op de luchthaven.
- logies en ontbijt in de aangegeven hotels
- de reis- en annula everzekering ‘Group Selec on’ van Allianz Global Assistance (De Algemene Voorwaarden zijn
beschikbaar op www.tradefairs.be.)
- de luchthaven- en veiligheidstaksen en brandstoBoeslagen (onder voorbehoud van eventuele verhogingen)
- de btw (2,73%)
Wat is niet inbegrepen?
- de persoonlijke uitgaven en maal jden niet vermeld in het programma
- de toegangskaart voor de beurs
Reserveer uw toegangskaart op voorhand
Vermijd lange wachtrijen: bestel uw toegangskaart voor de beurs bij ons. Dan ontvangt u die voor uw vertrek per e-mail.
Gebruik het bijgaande reserva eformulier om uw bestelling door te geven.
Prijs van de toegangskaart: 1 dag € 20,00 / 2-3 dagen € 40,00

Reserva&e en betaling:
Bij de inschrijving wordt de volledige reissom gevraagd. Betalingen vanuit het buitenland, in euro, moeten al jd gebeuren
met ‘alle kosten ten laste van de opdrachtgever’.
Annuleringskosten:
Formule 1
- € 150,00 per persoon tot 29 dagen vóór het vertrek
- € 250,00 per persoon vanaf 28 tot 7 dagen vóór het vertrek
- 100 % van de prijs per persoon vanaf 6 dagen vóór het vertrek
Formule 2
- € 250,00 per persoon tot 35 dagen vóór het vertrek
- € 500,00 per persoon vanaf 34 tot 7 dagen vóór het vertrek
- 100 % van de prijs per persoon vanaf 6 dagen vóór het vertrek
Voor alle reserva es met andere vluchten dan in ons programma vermeld (mits toeslag) geldt 100 % annuleringskosten vanaf
de dag van reserva e/beves ging.
Deze k osten worden terugbetaald door Allianz Global Assistance voor zover men voldoet aan de vereisten van de polis (bv.
ziekte met doktersaFest...). Alle aanvragen tot terugbetaling van de eventuele annuleringskosten moeten rechtstreeks en
schriBelijk aan Allianz Global Assistance gericht worden (of per fax : 02 290 65 29).
Polisnummer Allianz Global Assistance : 1280.
Naamswijzigingen:
Formule 1: toegestaan en kosteloos
Formule 2: tot 10 dagen voor het vertrek toegestaan en kosteloos
Opmerking:
TradeFairs.be behoudt zich het recht voor om de reis te annuleren als, 2 weken vóór het vertrek, het minimumaantal inschrijvingen niet bereikt is. Alle uurregelingen zijn onder voorbehoud. De Algemene Voorwaarden van de ‘vzw Geschillencommissie Reizen’ vindt u op www.tradefairs.be.

INSCHRIJVINGSFORMULIER
(U kunt ook reserveren op www.tradefairs.be.)
De ondergetekende zal deelnemen aan de reis naar Milaan ter gelegenheid van de Salone del Mobile en Eurocucina.

Reisformules*:
(1) speciale 1-daagse chartervlucht met CityJet op woensdag 9 april 2014.
(2) programma met overnach ng van ________ tot ________april 2014 (data invullen a.u.b.)

Gewenste accommoda e*:

________ 2-persoonskamer(s)
________ 1-persoonskamer(s)
* in Novotel Milano Nord Ca Granda
* in Hilton Milan Hotel
* in Doria Grand Hotel

Toegangskaart
Aantal gewenste toegangskaarten: ______ 1 dag € 20,00 / 2-3 dagen € 40,00*

Firma: ____________________________________________________________ Btw-nr.: _______________________
Contactpersoon: hr./mevr.*___________________________________________ Func e: _________________________
Adres: ___________________________________________Gemeente: ________________________Postcode: _______
Tel.: ___________________________________ E-mail: ____________________________________________________
GSM-nr. 1e deelnemer: ________________________________________ (uitsluitend voor gebruik in dringende gevallen)
Naam en 1e voornaam van de deelnemer(s) zoals vermeld op de iden teitskaart/in het paspoort:
1. hr./mevr.* ______________________________________4. hr./mevr. ______________________________________
2. hr./mevr. ______________________________________5. hr./mevr. ______________________________________
3. hr./mevr. ______________________________________ 6. hr./mevr .______________________________________

Betalingsmodaliteiten:
- Ik betaal per bankoverschrijving na ontvangst van uw factuur.
- Ik nam kennis van de Algemene Voorwaarden van de ‘vzw geschillencommissie reizen’ en de Bijzondere Voorwaarden
zoals vermeld in het programma en verklaar mij hiermee akkoord.

Datum: __________________________

Handtekening: __________________________

(*) Schrappen wat niet past (a.u.b.)

RESERVATIES
Tel.: 03 233 38 78
Fax: 03 233 30 27
E-mail: reserva e@tradefairs.be
www.tradefairs.be
TradeFairs.be
Luchthavenlei 1, bus 71
B-2100 Deurne (Antwerpen)
BE0893.916.762 Licen e: 7035

