Garantuotas išvykimas.
Ribotas vietų skaičius.

Tarptautinė Kinijos Buities paroda atkreipia dėmesį ne tik didžiausius
Europos verslininkus kurie yra glaustai susiję su Kinijos rinka bei prekėmis
bet populiarėja tarp mažų tekstilės, buities prekių, produktų pramonės bei
technikos atstovų kaip Lietuvoje taip ir kituose Baltijos šalyse.
Parodos metų galėsite susipažinti su 2016 naujomis prekėmis Kinijos rinkoje,
susipažinti bei rasti partnerių iš Kinijos rinkos atstovų, įsigyti priakęs,
reprezentuoti savo įmonę.
Parodos rengėjas: Hangdžou savivalda, Kinijos Liaudies Respublika.

2016 metais Centrinės ir Rytų Europos Kinijos buities paroda atkeliauja į Varšuvą.
Šį paroda yra didžiausia Kinijos išteklių paroda, rengiama Centrinės ir Rytų
Europos valstybėms. Paskutinė rengta paroda pritraukė 537 eksponentų rodytojus
ir tūkstančiai lankytojus. 2014 metais renginio pažiba buvo pirkėjo programa, kuri
dėmesį sutelkė į kaimynines šalis. Renginyje dalyvavo 1608 lankytojai iš
Albanijos, Baltarusijos, Bulgarijos, Čekijos Respublikos, Estijos, Kroatijos,
Latvijos, Lietuvos, Moldovos, Rusijos, Slovakijos, Slovėnijos, Ukrainos ir
Vengrijos. Šiais metais paroda bus rengiama Varšuvoje. Varšuvos parodų ir
kongreso centre. Parodos rengėjai prognozuoja, kad eksponentų rodytojų skaičius
pasieks apie 800 vienetų.

Kelionės aprašymas
1 Diena. 2016. Birželio 7 dieną. (Antradienis)
Išvykimas iš Vilniaus: 03.00 val. nuo „Forum Palace" automobilių stovėjimo
aikštelė (Konstitucijos pr. 26, prie upės).
Tranzitas per Lietuvą, Lenkiją, su trumpomis pertraukėlėmis poilsiui ir kojoms
pramankštinti. Keliaujame vingiuotais Lenkijos keliais, stebime, kaip ES dėka
gerėja kaimynų gyvenimas, kaip žmonės prižiūri ir puoselėja žemę, puošia gamtą,
gražina savo buitį. Atvykstame į Varšuvą kuri taip pat vadina miestu feniksu.
Nekantraujantiems apsižvalgyt ir papulti į parodą važiuojame iš karto
užsiregistruoti/patvirtinti savo atvykimą.
10.00 val. Tarptautinės parodos atidarymas – paroda.
Dalyvavimas parodoje. (dalyvaujame visuose parodos renginiuose, pristatymuose,
seminaruose)

Laisvas laikas 13.00 – 14.00 val.
Tęsiame dalyvavimą parodoje. Po parodos apie 17 val. Renkamės prie autobuso ir
važiuojame ties viešbučio. Registracija viešbutyje ir apgyvendinimas.
Tiems kurie nerimaus dėl mažo laiko trukmės siūlytume nepergyventi, nes geriausi
pasiūlymai ir sutartys Jūsų lauks dar dvi dienas.
Laisvas laikas
Po parodos siūlome Jums arčiau susipažinti su Varšuvą arba atsipūsti viešbučio
kambariuose po mūsų kelionės į Lenkijos sostinę kuriuos didybę jau turbūt
pastebėjote per autobuso langus. Lenkai sako: „Norintys sužinoti Lenkijos ateitį,
turi apsilankyti Varšuvoje, o norintys perprasti lenkų sielą - pažinti
Krokuvą“. Tad čia, Jus spėsite atsipūsti nuo gan įtemptos dienos ir vakarinis
Varšuvos miestas nuims Jūsų dienos stresą geriau negu karštos vonios procedūros,
su savo pasiūlymais nuo pramogų parkų iki brangiausių šiuo miesto pasiūlymų
kurių nerasite Lietuvos miestuose.
Nakvynė viešbutyje.

2 Diena. 2016.06.08 d. (Trečiadienis)
7.00 – 8.30 val. Pusryčiai viešbutyje.
~ 9.30 val. Išvykimas iš viešbučio į parodą.
Registracija/patvirtinti savo atvykimą. Dalyvavimas parodoje.
Laisvas laikas 13.00 – 14.00 val.
Tęsiame dalyvavimą parodoje. Po parodos apie 17 val. Renkamės prie autobuso ir
važiuojame ties viešbučio.
Laisvas laikas.
Po parodos renginio siūlome Jums arčiau susipažinti su Varšuvą ir išvykti į
trumpa pažintinį su senamiesčių**.

Pažintis su nepakartojama Varšuva, kurios centras per Antrąjį pasaulinį karą buvo
negailestingai sulygintas su žeme ir tik gyventojų išsaugotų fotografijų, paveikslų
ir piešinių dėka jis buvo kruopščiai restauruotas. Į pagalbą buvo pasitelktos XVIII IX a. dailininkų drobės, siekiant tiksliai atkurti miesto įvaizdį. Visiškai sugriautas
miestas plyta po plytos atstatytas po II pasaulinio karo. Varšuvos atkūrimas
vertinamas kaip tautos žygdarbis ir 1980 metais Varšuvos senamiestis ("Stare
Miasto") buvo įrašytas į UNESCO paveldo sąrašą.
Ekskursija po "Stare Miasto" istorinį centrą: Rūmų aikštė, Žygimanto kolona,
Karalių pilis, gotikinė Šv. Jono katedra, Jėzuitų bažnyčia, Turgaus aikštė ir kt.
Ekskursija po istorinį senamiestį verta istorijos ir architektūros mylėtojams.
Neeilinio grožio miestas Jūsų atmintyje paliks ne tik gerus įspūdžius apie kelionę
bet gal būt Jums duos naujų idėjų savo verslui plėsti.
Nakvynė viešbutyje.

3 Diena. 2016.06.09 d. (Ketvirtadienis)
7.00 – 8.30 val. Pusryčiai viešbutyje.
~9.00 val. Išvykimas iš viešbučio į parodą.
Laisvas laikas 13.00 – 14.00 val.
14.00 – 15.00 val. dalyvavimas parodoje – parodos pratesimas arba apsipirkimas
parduotuvėse. Po parodos apie 15.30 val. Renkamės prie autobuso ir planuojamas
išvykimas į Vilnių.
Važiuojant iš Varšuvos sustojame prie prekybos centro nusipirkti maisto
kelionei ir dovanų bei lauktuvių draugams ir artimiesiems. Apsipirkimas
milžiniškame prekybos centre, kuris jus nustebins prekių pasiūla ir kainomis. Čia
apsiperka gausybė turistų iš įvairių šalių. Tikrai nenusivilsite ir Jūs. Tęsiame
kelionę per Lenkiją su trumpais sustojimais poilsiui. Pakeliui namo jūsų laukia
pietūs - vakarienė viename iš pakelės restoranų.
Apie 23.00 val. – atvykimas į Vilnių.

Kelionės kaina: 60 €/ asm.
Dėmesio!
Parodoje gali dalyvauti tik vienas įmonės atstovas.
Norint dalyvauti ir gauti patvirtinimą nuo parodos rengėjų dėl dalyvavimo, Jums
reikia nurodyti: Vardas - Pavardė, Jūsų pareigos, įmonės pavadinimas,
adresas, El.paštas.

Parodoje dalyvaus tik tie, kas gavo El.paštų patvirtinimo laišką.
Rezervacija priimama iki balandžio 10 dienos

2016-06-07 – 2016-06-09 KINIJOS BUITIES PARODA
KINIJOS DIRBTUVĖS
Dalyvaus šių sektorių gamintojai iš Centrinės ir Rytų Europos
Parodos
„HOMELIFE“

„MACHINEX“
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Kviečiame: Gamintojus, didmenininkus, parduotuvės savininkus.Importuotojus ir
eksportuotojus. Investuotojus, taip pat tiems, kurie ieško naujų verslo galimybių.
Kinija Homelife Rodyti paroda yra galimybių:
Kelionės kaina: 60 €/ asm.

Į kelionės kainą įskaičiuota:



Kelionė komfortabiliu, turistinės klasės autobusu.
Kelionės dokumentų sutvarkymas.
Kelionės vadovo paslaugos.



Plati ir turininga programa.



Kelionės metu viešbutyje turistai apgyvendinami dviviečiuose ir triviečiuose




kambariuose standartinėmis sąlygomis.







Apsilankymas parodoje tris dienas su įėjimo bilietų.
Nakvynės 3* viešbutyje su pusryčiais ir pietų talonais
Parodos organizatoriai susirūpinę Jūsų verslo gerumu ir todėl siūlo Jums
nemokamai pasinaudoti specialiai parodos dalyviams paruošta vertėjų
komandą paslaugomis kurie galės Jums padėti pokalbyje su Kinijos
atstovais.
Vertėjai gali versti iš kinų kalbos į Rusų, Ukrainiečių, Lenkų bei Anglų
kalbas.
Autobuso parkavimo mokesčiai lankomose vietose.
Kelionės paslaugos.

Pastabos:







Papildoma ekskursiją po Varšuvos senamiestį su Gido paslaugomis kainuoja
5 Eu ekskursija vykdoma susirinkus (15 žmonių grupei arba daugiau)
Papildomas mokestis už apgyvendinimą vienvietiniame numeryje pagal
išankstinį užsakymą + 25 €.
Kelionės draudimas nuo 4Eu.
Kelionės metu vairuotojų darbo ir poilsio režimas reglamentuojamas
Europos Sąjungos priimtais reglamentais.
Kelionės vadovas neveda
Reikalingi dokumentai: Lietuvos Respublikos pasas arba asmens tapatybės
kortelė, galiojantis

(-i) ne trumpiau kaip 3 mėnesius nuo kelionės pabaigos dienos.

MALONIAI PRAŠOME KREIPTIS:

Kelioniu organizatorius UAB "ZELESA"
Konstitucijos pr. 12 - 23, Vilnius
Tel./ fax: +370 5 273 29 09
Mob. +370 606 64 408
El.p. info@zelesa.lt
Skype: zelesa7

KONTAKTINIAI ASMENYS:
info@zelesa.lt,
GSM:mob. +370 606 64 408,
GSM:mob. +370 600 07 211
Apmokėti galima grynais pinigais ar pervedant banko pavedimu kelionių
organizatoriui „Želesa“.

Rekvizitai:

Naudinga informacija:

Įmonės kodas: 122561581

Valiutų keitimas: www.lb.lt

PVM kodas: LT225615811

Orų prognozės: http://www.gismeteo.ru/

Citadelė bankas Vilnius filialas

Skiepai: http://www.ulac.lt/keliautojams

A/s LT357290000011468673
Banko kodas: 72900

LR užsienio reikalų ministerija: http://urm.lt/
Migracijos tarnybos:
http://www.migracija.lt/index.php?1966574933

Valstybinis turizmo departamentas prie Ūkio ministerijos, pažymėjimas Nr. 012857, UAB
„Želesa“ įregistruota Juridinių asmenų registre, kaip kelionių organizatorius Lietuvoje.

