
 

 

                       آلمان بین المللی هفته سبز برلین نمایشگاه 

                   

 
 

 
 

 اطالعات

 نمایشگاه

در .  برگزار می گردد 2019آن در سال  84و دوره تاسیس گردید  1926در سال ،  هفته سبز برلین نمایشگاه بین المللی 

مترمربع  125000بازدیدکننده متخصص در فضایی به وسعت   400000غرفه گذار و قریب   1550پذیرای   2017سال 

سراسر دنیا جهت آگاهی از آخرین دستاوردهای صنایع غذایی های دپارتمان  و مدیر از وزیر 70بیش از هر ساله بود. 

   .بازدید می کنند این نمایشگاه ازغذایی ، کشاورزی و باغبانی صنعتی 

 www.gruenewoche.de:  وب سایت 

  موضوعات

  نمایشگاه

                                          تجهیزات و وسایل باغبانی  ♣                                           ماهی  ♣                  ماشین آالت کشارزی ♣

                              تجهیزات پرورش گل و گیاه   ♣                     فراورده های غذایی ♣                                   کشاورزی ♣

 تولیدات گوشتی   ♣                      محصوالت ارگانیک  ♣                               نوشیدنی ها  ♣

 

 

 ویزا ، تهیه هتل و بلیط هواپیما نیز میسر می باشد.ه کلیه خدمات بصورت تفکیکی شامل اخذ  ئارا
 

  09194141438تلگرام  –(  خانم مبشری)  09124380170 -88992004کسب اطالعات :   
 

 هر نفر در اتاق دو تخته  زمان برگزاری مدت زمان تور
DOUBLE   ستاره 4در اتاق  

 هر نفر در اتاق یک تخته 
SINGLE   ستاره 4در اتاق 

 یورو + قیمت پرواز 1750 یورو + قیمت پرواز 1250 1397 بهمن 01الی دی  28 ویژه نمایشگاه روزه 4

 خدمات 

 تور  

 نمایشگاهی                                         و  ترانسفر فرودگاهی ♣ویزای شنگن             ♣               بلیط رفت و برگشت ) نرخ روز( ♣

                          به آلمانی انگلیسی  مسلطفارسی زبان  لیدر ♣کارت نمایشگاه          ♣ستاره مرکز شهر با صبحانه              5هتل  ♣

 جاذبه های توریستی از بازدید ♣         بیمه مسافرتی    ♣                  بازدید از نمایشگاه                  ♣

 مدارک
 شناسنامه متقاضی و همسر  ♣               ماه اعتبار 7گذر نامه متقاضی با  ♣

 معتبر  مدارک مالی و ملکی ♣ مرتبط و معتبر                 مدارک شغلی   ♣

 1397بهمن  07دی الی  28*** برلین   -آلمان 

18 – 27 Jan 2019  ***Germany- Berlin 

 
 

 

گیــلوا 

 گشـت
 شرکت خدمات مسافرت هوایی

 برگزار کننده تورهای نمایشگاهی بین المللی 

 

 
Tour & Travel Agency 

Arranging International Exhibition 

Tours  
 

www.Tournamayeshgah.com 

 

 1431654513، کدپستی  گروه تورهای نمایشگاهی - 4، واحد  1، طبقه  3تهران ، میدان دکتر فاطمی ، نبش خیابان شهید گمنام ، پالک 

   88950129فکس :   – 88992004تلفن: 

 


