B I O F A C H 2017 - NÜRNBERG

DVODNEVNA STROKOVNA EKSKURZIJA Z OGLEDOM SEJMA BIOFACH IN VIVANESS
ORGANIZACIJA SVETOVNEGA SEJMA BIO PROIZVODOV VSAKO LETO
RAZSTAVA: PREHRAMBENI PROIZVODI, KOZMETIKA, AROMATERAPIJA, ČISTILA, TEKSTIL, POHIŠTVO, DARILA,
IGRAČE,…
RAZSTAVNI PROSTOR l. 2016: 42.385 m2 netto
DOMAČI IN TUJI RAZSTAVLJALCI LETA 2016: 2.544 iz 84 držav
ŠTEVILO OBISKOVALCEV (DOMAČIH IN TUJIH):cca. 50.770 oseb iz 128 držav
ORGANIZATOR: NURNBERGMESSE NURNBERG

DATUM POTOVANJA: 16.-17.02.2017
1. dan in 2. dan: 15. – 16.02.2016 (sreda - četrtek): Maribor – Ljubljana – Langenbach
Odhod avtobusa ob 23.30 uri izpred stavbe KGZS – Zavoda Maribor, Vinarska ulica 14. Vožnja na relaciji
Maribor – Celje - Ljubljana – Naklo – Jesenice - Salzburg – München - Langenbach. Vožnja po Bavarski
mimo Münchna do LANGENBACHA. Ogled predelave bio mesa in mesnih proizvodov v obratu zadruge
Tagwerk Biometzgerei GmbH. Po ogledu malica z degustacijo mesnih proizvodov. Sledi prevoz v hotel,
nastanitev in nočitev.
3. dan: 17.02.2016 (petek): Langenbach- Nürnberg - Salzburg- Ljubljana – Maribor
Po zajtrku vožnja do Nürnberga. Obisk sejma BIOFACH 2017 do 17. ure oz. po dogovoru.
Po ogledu sejma vožnja proti domu (relacija Salzburg - Jesenice – Naklo – Ljubljana – Celje – Maribor). Prihod
v večernih urah.
CENA POTOVANJA:

155,00 EUR pri najmanj 35 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);
- ogled obrata v Langenbachu in degustacija;
- vsi ogledi po programu in organizacija potovanja;
- vodenje vodnika z licenco in obvezno nezgodno zavarovanje potnikov v času potovanja;
- 22% DDV.
DOPLAČILA:
- sejemska vstopnica 38 EUR (nakup na sejmišču).
- sejemske vstopnice v predprodaji so cenejše (36 eur), naročite si jih sami v agenciji APR, Andrej Prpič s.p., Ljubljana,
predstavništvo tujih sejmov; info@sejem.si)
- enoposteljna soba: željo po enoposteljni sobi sporočite ob prijavi! Doplačilo znaša 25,00 EUR.
- prehrana udeležencev na potovanju je v lastni režiji.

PRIJAVE: do 5.1.2017 oz. do zasedbe prostih mest. Sprejemamo SAMO
PISNE PRIJAVE po pošti ali e-pošti.
Program je bil izdelan po veljavnih cenah dne 22.10.2016. Skladno z 39. In 57.e členom Zakona o varstvu potrošnikov si pridržujemo pravico do spremembe cene
potovanja, če pride do spremembe tarife prevoznika ali menjalnega tečaja valute. pravico do odpovedi potovanj, če se ne prijavi vsaj najmanjše število oseb, ki je
potrebno za izvedbo potovanja oz. bomo potovanje izvedli pod popolnoma drugačnimi pogoji. Odpovedi sprejemamo pisno, stroški pa znašajo: 45 do 30 dni pred
dnevom pričetka opravljanja storitve – 10% cene aranžmaja, 29 do 22 dni pred dnevom pričetka opravljanja storitve – 20% cene aranžmaja, 21 do 15 dni pred dnevom
pričetka opravljanja storitve – 30% cene aranžmaja, 14 do 8 dni pred dnevom pričetka opravljanja storitve – 50% cene aranžmaja, 7 do 1 delovni dan do 12.00 ure pred
dnevom pričetka opravljanja storitve – 80% cene aranžmaja. Če potnik na lastno željo prekine potovanje, ni upravičen do vračila stroškov. Splošni pogoji in navodila za
potovanje so sestavni del programa.

Turistična agencija Galileo 3000 Maribor, Branka Krpan, 041 662 488

OBRNITE LIST 

Spoštovani gostje in prijatelji!
V letu 2017 nadaljujemo tradicijo dvodnevnih strokovnih ekskurzij z ogledom sejma Biofach in Vivaness. Tokratni sejem Biofach 2017
bo ponovno poseben kot vsako leto. Predstavljene bodo številne novosti in posebne teme sejma, kot so: so ribja tržnica, MUNDUS
VINI BioFach & Vinoteque, bar z oljčnim oljem, degustacije kave, siri in Trend 2017: Vegan. Posebej vas želimo opozoriti na sejem
Vivaness v ločeni hali, kjer je predstavljena naravna in ekološka kozmetika. Forumi BioFach kongresa bodo potekali vsak dan med
14.2. in 18.2.2017.

KRATEK OPIS LOKACIJE TAGWERK BIOMETZGEREI LANGENBACH

Zadruga Tagwerk (www.tagwerk.net), združenje potrošnikov in proizvajalcev, je bila ustanovljena l. 1984. Sedež je v
vasici Niederhummel med Moosburgom in Freisingom, kjer je ekološka kmetija Verene Vohburger in Bernharda
Rennerja. Zadruga Tagwerk ima trenutno okoli 600 članov, od tega je približno 100 kmetov. Organizirali so se kot
povezava med proizvajalci in potrošniki v zvezi z regionalno ekološko trgovino na območju severovzhodno od Münchna.
Licenčni partnerji kot so Tagwerk-bio tržnice, Tagwerk-bio zabojčki in Tagwerk proizvodna in predelovalna podjetja
zagotovljajo regionalno porazdelitev kmetijskih proizvodov.
Bernhard Renner, mesarski mojster, predsednik uprave in delničar, prinaša veliko znanja in izkušenj s svojo dolgo
profesionalno kariero z glavnega mesarja. Proces zakola odločilno vpliva na kakovost izdelkov. Bernhard Renner ima
izkušnje z metodo predelave, v kateri so klobase narejene iz toplega, sveže zaklanega mesa. Ekološke sestavine, tudi
mešanice začimb in predvsem dobra kakovost mesa so tako temelj odličnih izdelkov Tagwerk Biometzgerei.
Podobne informacije boste našli na njihovi spletni strani www.tagwerkbiometzgerei.de
Zagotovo vam bo ekskurzija omogočila ne samo koristne oglede in udeležbo na strokovnih dogodkih, ampak boste dobili
tudi številne nove ideje.
Veselimo se druženja z Vami!
Sodelavci Inštituta KON-CERT
ODREŽI

PRIJAVNICA

ODREŽI

ZA DVODNEVNO STROKOVNO EKSKURZIJO Z OGLEDOM SEJMA BIOFACH IN VIVANESS
NÜRNBERG 2017

16.-17.02.2017
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:

