CHRISTMASWORLD – 2019.január 25 – 29. Frankfurt, Németország
PAPERWORLD és CREATIVEWORLD – 2019. január 26 – 29. Frankfurt, Németország

/A/ Szálloda - Frankfurt**S:
Frankfurt belvárosának keleti részén található, újépítésű, 3 éve átadott **
szálloda. Ingyen WIFI a szobákban, ingyenes saját parkoló! A főpályaudvar
átszállás nélkül villamossal könnyen megközelíthető, menetidő kb.15-20 perc.
Árak:
egyágyas szoba 128,- EUR / éj + reggeli
kétágyas szoba 90,- EUR / fő / éj+ reggeli
/B/ Szálloda – Frankfurt-HBF **S:
2 éve átadott, nemzetközi lánchoz tartozó, új építésű, **S szálloda Frankfurt
főpályaudvar és a vásár területe között. A vásár területe gyalogosan
megközelíthető.
Árak: kétágyas szobában:
98,- EUR-/ fő / éj + reggeli 7,50,- EUR / fő / nap
egyágyas szobában:
150,- EUR / éj+ reggeli 7,50,- EUR / fő / nap
/C/ Frankfurt-Eschnorn ****
Frankfurttól 10 km-re. Eschborban, nemzetközi lánchoz tartozó 4*-os
szálloda, a vásár területe S Bahnnal közvetlenül megközelíthető.
Árak:
egyágyas szoba 81,- EUR / éj svédasztalos reggelivel
kétágyas szoba 53,- EUR / fő / éj svédasztalos reggelivel

/D/Panzió *** Frankfurt- Rödelheim
A frankfurti főpályaudvar és a vásár területe S-Bahnnal 10 perc alatt
megközelíthető, a panzió a vasútállomástól 150 méterre található. A
szálloda 2 éve lett felújítva, minden szoba DU/WC TV felszereltségű,
ízléses berendezésű.
Árak: egyágyas szoba
EURO 115,-/éj reggelivel
kétágyas szoba
EURO 80,- /fő/éj reggelivel
háromágyas szoba
EURO 70,-/fő/éj reggelivel
/E/ Szálloda – Frankfurt**S:
A szálloda Frankfurt keleti részén található, a vásár területe villamossal
egyszeri átszállással, a főpályaudvar átszállás nélkül könnyen
megközelíthető. Autóval érkezőknek parkoló biztosított, a szálloda
területén ingyenes WIFI áll rendelkezésre.
Árak:
egyágyas szoba: EURO 140,-/éj svédasztalos reggelivel
kétágyas szoba: EURO 95,-/fő/éj svédasztalos reggelivel

Számlázás az Erste Bank aznap érvényes valuta eladási árfolyamán történik.
Amennyiben a fenti ajánlatok között nem talál az elképzelésének megfelelő szállást,
kérje egyénre szabott ajánlatát!
Biztosítás (betegség, baleset, poggyász): Atlas Classic 1-3 nap: 1.740,- Ft,4.naptól 580,- Ft/fő/nap
További információk: Simon Andrea, asimon@prokotravel.hu
Telefon: 06-70-685-5069 , 06-1-354-1300

