
 

 

Inclusief: 

·  chartervluchten Rotterdam - Nürnberg - Rotterdam 
·  transfers luchthaven - beurs - luchthaven 
·  Nederlandse reisbegeleiding 
·  alle luchthavenbelastingen (evt. verhogingen voorbehouden)  

1-daagse chartervlucht op 13 februari 2019 

  Programma  

Deelnemen aan deze 1-daagse chartervlucht?  
Boek online op www.tradefairs.nl óf mail het reserverings-
formulier naar reserveringen@tradefairs.nl. 

 

Van 13 t/m 16 februari 2019 vinden in Nürnberg weer de vakbeurzen BIOFACH & VIVANESS plaats.  
TradeFairs.nl organiseert naar deze beurzen voor biologische levensmiddelen en natuurcosmetica op woensdag 
13 februari weer de bekende 1-daagse chartervlucht met vertrek vanaf Rotterdam The Hague Airport. 
In één dag uit-en-thuis maar toch een hele dag op de beurs. Snel, comfortabel en efficiënt! 

06:00     inchecken op Rotterdam The Hague Airport 

07:00     vertrek van de vlucht naar Nürnberg 

08:15     aankomst op Nürnberg Airport 

              Transfer per touringcar naar de beurs.  
                De beurs is geopend van 09:00 tot 18:00. 

18:00    transfer van de beurs naar de luchthaven 

20:15    vertrek van de vlucht naar Rotterdam 

21:30    aankomst Rotterdam The Hague Airport 

 
    Prijs p.p.: 485,00 

Entreekaart BIOFACH&VIVANESS 

U kunt uw toegangskaart bij ons bestellen, deze ont-
vangt u vóór uw vertrek per e-mail. Prijs: € 40,00. 

Nürnberg 13 - 16 februari 2019 

“Op de BIOFACH & VIVANESS treft u aanbieders 
uit de wereldwijde sector van biologische            
voedingsmiddelen en natuurcosmetica aan. De 
perfecte gelegenheid voor de vakbezoeker om de  
exposanten persoonlijk te spreken en zich te laten 
inspireren door de nieuwste trends in de sector.“ 

Meer informatie over BIOFACH & VIVANESS: 

beech business promotion bv is de vertegenwoor-
diger van de NürnbergMesse GmbH in Nederland: 
www.beechbp.nl 

Noteer vast in uw agenda ! 
woensdag 13 februari 2019 



 

 

 

Reisvoorwaarden: 

Annuleringskosten: 

- € 150,00 per persoon tot 29 dagen voor vertrek 
- € 250,00 per persoon vanaf 28 tot 7 dagen voor vertrek 
- 100 % van de reissom per persoon vanaf 6 dagen voor vertrek 
Annuleren doet u per e-mail. Als datum van annulering geldt de dag dat TradeFairs.nl uw bericht ontvangt. 

Naamswijzigingen: 
Naamswijzigingen zijn altijd toegestaan en kosteloos. Annuleren parkeerkaarten tot 1 dag voor vertrek: € 5,00. 

Belangrijk! 

TradeFairs.nl behoudt zich het recht voor om de reis te annuleren als 2 weken voor vertrek het minimumaantal inschrijvingen niet 
bereikt is. Het tijdschema voor de vermelde vluchten alsmede de luchthaven van vertrek zijn onder voorbehoud.  

    Reserveren 
U kunt het formulier invullen en versturen naar reserveringen@tradefairs.nl of reserveer uw vlucht online op 
www.tradefairs.nl 

TradeFairs.nl - Luchthavenlei 1 - 2100 Deurne, Antwerpen 
+31 (0) 36 5302401 - info@tradefairs.nl - www.tradefairs.nl 

Tradefairs.nl is a tradename of Tribus.aero 

Ja, wij nemen deel aan de reis naar BIOFACH & VIVANESS te Nürnberg op woensdag 13 februari 2019 

-> Wij willen een toegangskaart bestellen:  □ ja   □ nee , aantal ____ 

-> Wij willen een parkeerkaart bestellen:  □ ja   □ nee , aantal ____ (graag kenteken achter betreffende persoon invullen) 
-> Wij willen een hotelovernachting boeken op de luchthaven □ ja   □ nee , aantal kamers ____  
-> U mag ons op de deelnemerslijst vermelden die vooraf aan alle deelnemers wordt toegezonden:  □ ja   □ nee  

Naam en 1e voornaam van de deelnemer(s) zoals vermeld op de identiteitskaart/in het paspoort:  

Wij gaan akkoord met de Algemene Voorwaarden van de ‘vzw Geschillencommissie Reizen en de Bijzondere Voorwaar-
den (zie boven) en wij betalen uw factuur binnen 8 dagen na ontvangst.  

 

 
Datum: _____________________________   Handtekening: _____________________________  

Bedrijfsnaam    

Adres  Postcode-Plaats  

Contactpersoon  Telefoon  

E-mail  E-mail factuur  

Btw-nummer  Mobiel nr. 1e deelnemer  

 MR/MRS Familienaam 1e Voornaam 

1    

2    

3    

4    

Kenteken (bij bestelling parkeerkaart) 

 

 

 

 

Parkeerplaats Rotterdam The Hague Airport: 

Kies voor gemak en laat ons uw parkeerplaats reserveren! U hoeft 
dan ‘s avonds niet in de rij te staan om af te rekenen. U parkeert 
op parkeerterrein P1 of P3. U kunt oprijden met kenteken. Geeft u 
dit a.u.b. aan op het reserveringsformulier. De kaart kost € 30,00. 

Hotelovernachting Rotterdam The Hague Airport: 
U kunt er voor kiezen om de avond voor vertrek te overnachten 
op Rotterdam The Hague Airport. U hoeft dan geen parkeer-
kaart te reserveren voor de luchthaven.  
Prijs per kamer: € 110,00 (incl. 1 parkeerplek)  


