Шановні користувачі, партнери та друзі!

10 листопада 2019 року відкриє свої двері найбільша у світі виставка сільгосптехніки
AGRITECHNICA 2019. Пропонуємо Вам відвідати її разом з нами.
AGRITECHNICA 2019 – подія, яка демонструє основні
тенденції
галузі,
допомагаючи
бути
вкурсі
найважливішого. Тут проходять прем'єри кращих
розробок галузі машинобудування для АПК, які зовсім
скоро «вийдуть в поле» або замінять застарілі моделі
на переробному виробництві. Провідні фахівці
обговорюють, яким буде світове сільське господарство
через 5 - 10 років. У виставкових павільйонах можна
знайти
машини,
обладнання
і
технології,
інтелектуальні рішення, системи і компоненти всього
аграрного сектора.
Компанія «System Solutions» бере на себе організацію 7 – денного туру в Німеччину,
відвідування виставки та додаткової програми. По дорозі до Ганноверу Ви отримаєте
унікальний шанс побувати у Відні, Празі, Берліні, Кракові, прогулятися куточками старовинних
міст та побачити безліч визначних пам'яток.

Поїздка відбудеться з 9 по 15 листопада 2019 року.
Вартість туру: 550 євро (без ПДВ) і включає:

1)
2)
3)
4)
5)

Трансфер по всьому маршруту (включаючи виставку);
Проживання в готелях 3* з сніданками;
Відвідування базових оглядових екскурсій (Відень, Прага, Берлін);
Вхід на виставку 2 дні;
Дружня вечеря.

Місто відправлення - Мукачеве.

Програма туру Agritechnica2019:

Місто відправлення – Мукачеве. Місто
прибуття- Львів.
1 день

9 листопада

8:30 – 9:00 Зустріч учасників туру. Виїзд
на Відень. Приїзд, ночівля у м. Відень

2 день

10 листопада

Сніданок, оглядова екскурсія по Відню.
14:00 виїзд у Прагу. Ночівля в м.Прага.

3 день

11 листопада

Сніданок, оглядова екскурсія в Празі
14:00 Переїзд у передмісто Ганноверу.
Ночівля.

4 день

12 листопада

5 день

13 листопада

6 день

14 листопада

Сніданок,
відвідування
виставки
Agritechnica-2019.
18:30 дружня вечеря від компанії
System Solutions. Ночівля.
Сніданок,
відвідування
виставки
Agritechnica-2019.
17:30 виїзд у місто Берлін. Ночівля у передмісті
Берліну.
Сніданок. Оглядова екскурсія у Берліні
14:00 виїзд у місто Вроцлав. Ночівля.

7 день

15 листопада

Сніданок. Виїзд у місто Краків. Вільний час
у місті Краків. 15:00 виїзд у місто Львів.
Орієнтовний час прибуття до 24:00.
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