InCosmetics - ExCel London, UK
Период на провеждане – 04.04.2017 – 06.04.2017
04 - 06.04.2017
Вариант 1 Кратка програма с две нощувки
Ден 1 (04.04.2017 – вторник):
Явяване на летище София, Терминал 1 в 04.20. Излитане с директен полет
на за Лондон в 06:00. Пристигане в 07:25 в Лондон Лутън – с
продължителност на полета 4 часа. Посрещане на летище и трансфер до
хотела. Настаняването в хотела стандартно е след 14:00 часа (ако в хотела
имат възможност ще Ви настанят веднага при пристигане, иначе ще
можете да оставите багажа и да се настаните след посочения от хотела час).
Възможност за посещение на InCosmetics или свободна програма. Нощувка.
Вариант втори за полет на същия ден – заминаване в 13.55 от терминал 1 и
кацане в 15.20 на летище Лондон Лутън. – продължителност на полета 4
часа часа
Ден 2 (05.04.2017 – сряда):
Закуска. Посещение на In Cosmetics. Нощувка.
Ден 3 (06.04.2017 – четвъртък):
Закуска. Освобождаване на хотела. Посещение на изложението. Излитане в
19.20 за София. Пристигане в България в 00:30( 07.04.17) на Терминал 1,
летище София.
Пакетната цена от 700 лв. включва:
Самолетен билет София – Лондон Лутън – София с включени летищни
такси с 1 бр. ръчен багаж до 42х32х25 см. Доплащане за чекиран багаж до 23
кг на посока: 54 лв. (при заявяване по време на резервацията на билета. След
това цената е по-висока)

Трансфери летище – хотел
2 нощувки със закуски в хотел Royal National 3* https://www.imperialhotels.co.uk/en/royal-national -в самостоятелна стая
за един човек.
При настаняване на двама в двойна стая пакетната цена се променя на
600 лв. Хотелът е с удобно централно разположение в близост до станция
на метрото
Пакетната цена НЕ включва:
Градска такса от 1,65 евро на човек на ден - заплаща се на място на
рецепция
Вход за изложението - он лайн се прави резервация за безплатен вход
Медицинска застраховка
За пътуване във Великобритания е необходима валидна лична карта или
паспорт.

InCosmetics - ExCel London, UK
Период на провеждане – 04.04.2017 – 06.04.2017
03 - 07.04.2017
Вариант 2 Програма с четири нощувки
Ден 1 (03.04.2017 – понеделник):
03.04.2017 София Т2 12:05 - 13:20 Лондон Станстед
Ден 2,3,4 (04, 05, 06.04.2017 – вторник, сряда и четвъртък):
Закуска. Посещение и участие на In Cosmetics. Нощувка.
Ден 5 (07.04.2017 – петък):
Закуска. Освобождаване на хотела. Излитане от летище Лондон Станстед в
16:25 - 21:35 София Т2
Пакетната цена от 1600 лв. включва:
Самолетен билет София – Лондон Лутън – София с включени летищни
такси с 1 бр. ръчен багаж до 42х32х25 см. Доплащане за чекиран багаж
до 15 кг на посока: 35 лв.
Доплащане за чекиран багаж до 20 кг на посока: 50 лв.
Трансфери летище – хотел
4 нощувки със закуски в хотел Royal National 3* https://www.imperialhotels.co.uk/en/royal-national -в самостоятелна стая
за един човек.
При настаняване на двама в двойна стая пакетната цена се променя на
1100 лв. Хотелът е с удобно централно разположение в близост до
станция на метрото
Градска такса от 1,65 евро на човек на ден - заплаща се на място на
рецепция
Вход за изложението - он лайн се прави резервация за безплатен вход
Медицинска застраховка
За пътуване във Великобритания е необходима валидна лична карта или
паспорт.

Всички посочени цени по-долу са за индивидуални резервации и са
валидни към момента. Точната цена подлежи на потвърждение
към момента на резервация!!!!

