
        zapraszamy  do  rezerwacji  na   Międzynarodowe   Targi   Budowlane      - 2017 - 
Monachium   

 Jako  wieloletni organizator  wyjazdów,  oferujemy  specjalne  pakiety  dla  grup, wystawców,  i 
indywidualnie odwiedzających   
 
-  ekonomiczne  i  atrakcyjne  cenowo hotele / pensjonaty  2**/3***  w  ok.  Monachium  i  
ok.  targów BAU 2017,  doskonale  zlokalizowane,  na  „dojeździe z Polski”,  od  strony  targów  BAU   
(wygodny  i  szybki  dojazd do hal  targowych);  wygodne  pok. 1-os,  2-os  i  3-os/łaz/WC/TV (rozdzielne 
łóżka),    
bezpłatny  parking,   internet,   restauracja,       
pakiety  (nocleg, śniadanie,  ubezpieczenie NNW,  mapki Monachium i dojazdowe  hotel – targi  BAU) -  od   50  
euro / os    
 
- ekonomiczne i  sprawdzone  hotele  2**/3***  w  centrum  Monachium  (przy  metrze,  z doskonałym  
dojazdem  pod  hale targowe  BAU),  restauracje,   lokalne  browary  i  atrakcje monachijskiej  starówki  kilka 
minut  metrem;    
pakiety  (nocleg, śniadanie,  ubezpieczenie NNW, mapki Monachium i dojazdowe  hotel – targi   BAU)   od   85 
euro / os   
 
- zniżkowe  bilety wstępu  na  BAU   2017  i  konieczna  rejestracja         
- rezerwacje  biznesowych  kolacji  w  browarach,  regionalnych  restauracjach  w Monachium       
- tłumacze,  hostessy,  opiekunowie  na   BAU  2017  (polsko-, angielsko-, niemieckojęzyczni),        
 

-  przeloty,  przejazdy  autobusem  na      ;  połączenia  z  Warszawy,  Katowic,  Gdańska,   
Poznania,   Krakowa, Wrocławia     
-  grupowe  wyjazdy  na  BAU  2017  i  specjalne  programy   branżowe  dla  zaproszonych gości    
(indywidualna  kalkulacja,  dowolne terminy i świadczenia) 
  
   programy  zwiedzania  Monachium  :  

-  dla  odwiedzających  i wystawców  -  „długa  noc  architektury”  czyli   na  żywo:   
style,  materiały,  rozwiązania   w  monachijskim  budownictwie       
-  szlakiem   bajkowych    zamków   szalonego  Ludwika II  (z polskojęzycznym przewodnikiem) 
-  fascynujący   świat   BMW  (muzeum  i  koncern  z  zabytkowymi i nowymi modelami  aut)   
-  „piwnym  szlakiem”   -  słynne  browary   bawarskie  (zwiedzanie i degustacja)  oraz  Muzeum  
Oktoberfest   
-   uroki  monachijskiej  starówki  (z  polskojęzycznym  przewodnikiem ) 
-   pobyty  narciarskie  w  Alpach  i  stolica  sportów  zimowych  -  Garmisch-Partenkirchen (atrakcyjne 
pakiety  tailor -  made)     
 

szczegółowe  kalkulacje,  rezerwacje  i  więcej  o       :      
Iwona Golec 
Business Travel 
tel./fax +48  22/622 72 29, 622 36 01 
i.golec@bstravel.pl 
zapraszamy na naszą stronę  
www.bstravel.pl 


