Duro

Polska

Firma „Duro Polska” organizuje wyjazd z grupą na Międzynarodowe
Targi Rolnicze w Paryżu w dniach
od 26.02-01.03.2017r.

PROGRAM WSTĘPNY:
Niedziela – 26.02.2017
1. Wylot z lotniska Ławica w Poznaniu, o godz. 14:15
(Wylot liniami WIZZAIR)
2. Przylot do Paryża (lotnisko - BEAUVAIS) – godz.16:20.
3. Zakwaterowanie w hotelu.
4. Zwiedzanie najciekawszych miejsc w Paryżu.
5. Kolacja i kabaret w Moulin Rouge (lub inny kabaret jeżeli brakuje
wolnych miejsc)
Poniedziałek – 27.02.2017
1. Targi SIMA 2017.
Wtorek – 28.02.2017
1. Wizyta u rolnika, (praktykującego od 15 lat Uproszczoną Technikę
Uprawy), który wykorzystuje minimalną uprawę w międzyplonie
2. Zwiedzanie zamku nad Loarą – np. Chambord
3. Przejazd i zaproszenie do domu Państwa Perrier

Środa – 01.03.2017
1.Oglądanie rodzinnego gospodarstwa Thibault Perrier, położonego na
południu

Paryża

(gospodarstwo

specjalizuje

się

ziemniaków, cebuli, buraka, rzepaku, pszenicy)
2. Wizyta w Firmie „DURO-FRANCE” :
- produkcja maszyn rolniczych,
- produkcja belki aluminiowej i opryskiwaczy
3. Wylot samolotem z Paryża (BEAUVAIS) - godz. 16:50.

w

uprawie

4. Przylot do Poznania (ŁAWICA) - godz. 18:45
Dokładny PLAN wycieczki może ulec zmianie.
Przewidywany koszt wycieczki za osobę: 4.000zł (netto) – możliwość
wystawienia faktury VAT (Uważamy, że 4000 zł nie jest to mała kwota, ale jesteśmy pewni, że podróż
ta będzie dla Państwa bardzo ciekawym doświadczeniem oraz okazją do pogłębiania wiedzy na temat
Uproszczonej Techniki Uprawy i siewu bezpośredniego).

Będziemy służyć Państwu swoją radą i pomocą przez cały okres pobytu.

W cenie znajduje się:
1. Przelot samolotem liniami WIZZAIR (pod warunkiem wczesnej
rezerwacji)
2. Całodzienne wyżywienie wraz z 3 noclegami
3. Bilet wstępu na Targi SIMA 2017
4. Paryski wieczór w Moulin Rouge
5. Zwiedzanie Paryża nocą
6. Przejazdy autokarem we Francji

Ilość miejsc ograniczona.
Termin składania wniosków upływa 03.02.2017
Telefon kontaktowy: 603 941 378 lub 691 401 914
Formularz zgłoszeniowy (w załączniku).

Duro

Polska

Druk zgłoszenia udziału w wyjeździe „Paryż SIMA 2017”
Po zapoznaniu się i akceptacji warunków oferty, zgłaszam udział w wyjeździe na Targi
PARYŻ-SIMA 2017
imię :
nazwisko:
ulica i numer:
kod i miejscowość:
tel. kontaktowy:

Deklaruję pobyt w pokoju ( proszę o zaznaczenie właściwego pola)
 -jednoosobowym

-dwuosobowym

Wpłata kwoty 4 000 PLN + 23% VAT = 4 920 PLN Brutto na niżej podane konto jest
potwierdzeniem zgłoszenia udziału w wyjeździe ( Po powrocie po zaksięgowaniu wpłaty na
naszym koncie otrzymają Państwo od nas fakturę VAT).

BANK: Bank Gospodarki Żywnościowej S.A.
NR KONTA PLN: 29 2030 0045 1110 0000 0280 2010

Wyrażam zgodę na przetwarzanie powyższych danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji
wyjazdu na targi Paryż Sima 2011( zgodnie z u Ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych, Dz.
U. Nr 133, poz.88).

………………………..

……………….

Podpis osoby upoważnionej

Pieczątka firmowa

