Szakmai út a LEARNTEC
nemzetközi digitális oktatási szakvásárra és kongresszusra
2018. január 31. – február 1., Karlsruhe
Részvételi díj:
55.000,- Ft + ÁFA/fő
DUIHK tagoknak: 49.000,- Ft + ÁFA/fő
A részvételi díj tartalmazza a szakmai programokon való részvételt, a helyszíni csoportos
közlekedést a céglátogatások során.(Nem tartalmazza az utazás és a szállás, étkezés, valamint
a kongresszusi belépő költségét.A kongresszusi napijegy 330,-Eur, a kongresszusi bérlet 550,Eur. (Közintézmények képviselői a kongresszusra kedvezményes díjú Hochschule/University
belépőt válthatnak 160,-Eur áron.)
Jelentkezés
Jelentkezni kizárólag írásban, a letölthető jelentkezési lap kitöltésével lehet. (A
jelentkezések elfogadása beérkezési sorrendben történik!)
Jelentkezési határidő: 2017. október 27.
Program
Az előzetes program véglegesítése később történik, a résztvevők részletes tájékoztatást
kapnak.
A szakmai programok német / angol nyelvűek.
Utazás
Az oda- és visszautazás egyénileg történik. Az utazás szervezésénél kérjük, vegye figyelembe,
hogy a szakmai program január 31-én reggel kezdődik és február 1-én késő délután fejeződik
be.
Repülővel
FKB - Karlsruhe / Baden-Baden Repülőtér: www.baden-airpark.de
Frankfurti Nemzetközi repülőtér: www.frankfurt-airport.com
Stuttgarti Repülőtér: www.flughafen-stuttgart.de
A légitársaságok 2018-as menetrendjében jelenleg már szereplő járatok:
2018. január 30., kedd
Budapest - Karlsruhe: Indulás 6:10 - érkezés 7:55 (W6 2307 Wizzair, csak kedden és
szombaton)
Budapest – Frankfurt:
Indulás 14:50 – érkezés 16:35 (Lufthansa)
Budapest – Frankfurt:
Indulás 19:50 – érkezés 20:50 (Lufthansa)
Budapest – Stuttgart:
Indulás 19:55 – érkezés 21:55 (4U 2785 GERMANWINGS)
2018. február 01., csütörtök
Stuttgart – Budapest
Indulás 19:25 – érkezés 20:50 ( EW2784 EUROWINGS)
Frankfurt – Budapest:
Indulás 21:50 – érkezés 23:20 (Lufthansa)
Vasúttal
MÁV-Start: www.mavcsoport.hu/mav-start/nemzetkozi-utazas/stuttgart-frankfurt
Busszal
Volánbusz – Eurolines: http://nemzetkozi.volanbusz.hu
Szállás
A szállás foglalása egyénileg történik.
A karlsruhei vásártársaság honlapján elérhető online szállásfoglalás a „For visitors” menüpont
alatt. : www.messe-karlsruhe.de .
A kiutazás megszervezéséhez javasoljuk utazási irodai partnereinket:
 Anga Business Travel – Szűcs Rita  Tel.: 1/375-8120  angabusiness@angabusiness.hu
 Proko Travel – Simon Andrea  Tel.: 1/354-1300, 06-70 685-5069  asimon@prokotravel.hu

 Universal Travel – Aubéli-Horváth Nóra  Tel.: 96/310-939  info@universaltravel.hu

