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СВЕТОВНО ИЗЛОЖЕНИЕ ЗА КОЗМЕТИКА, ФРИЗЬОРСТВО, ПАРФЮМЕРИЯ, ФИТНЕС, 

БИЖУТЕРИЯ И ПРОДУКТИ ЗА КРАСОТА  -  Б О Л О Н  Я   
08.03.2013 – 11.03.2013 

Самолетна програма 
1 ден-08.03 (петък): Събиране на летище София – Терминал 1 в 9:55. Отпътуване за Форли с 
полет W64363 в 11:55. Пристигане на летище Форли в 12:50. Трансфер от летището до 
хотела. Настаняване в хотела. Посещение на най-големия европейски форум за красота 
Cosmoprof.Възможност за посещение на дискотека. Нощувка. 
2 ден-09.03 (събота): Закуска. Посещение на най-големия европейски форум за красота 
Cosmoprof. За желаещите - туристическа програма в Болоня: Археологическия музей, 
Старинния Европейски Университет, Националната галерия ViaDe Elle Art, кулата на Asinelli 
Garisenda, централния площад Del Podesta, катедралата Des Pietro и др. Вечерта- връщане в 
Римини. Възможност за посещение на дискотека. Нощувка. 
3 ден-10.03 (неделя): Закуска. Посещение на изложението Cosmoprof. За желаещите - 
целодневна екскурзия до Флоренция: разглеждане забележителностите на града с 
професионален  екскурзовод на български език: църквата Санта Кроче, катедралата Санта 
Мария-дел-Фиоре, площада на Сеньорията, галерия Уфиций, Понте Векио и др. Свободно 
време за разходка и пазаруване. Вечерта- връщане в Римини. Възможност за посещение на 
дискотека или рибен ресторант. Нощувка. 
4 ден-11.03 (понеделник): Закуска. Свободно време. Освобождаване на хотела. Трансфер 
до летището във Форли. Полет за София в 13:20. Пристигане на летище София – Т1 в 16:00. 

Цена: 650 лв. 
Пакетната цена включва: 

 Самолетни билети София-Форли-София с включени летищни такси, 1 ръчен багаж до 10 
кг и 1 багаж до 32 кг на човек 

 3 нощувки със закуски в 3*** хотел в Римини 
 Всекидневни трансфери до изложението в Болоня 
 Трансфер летище-хотел-летище 
 Екскурзията в Болоня 
 Екскурзоводско обслужване 
 Медицинска застраховка с асистанс. 

Цената не включва: 

 Екскурзия до Флоренция – 25 Евро 

 Входните такси за изложението/Като редовни посетители на изложението нашите 
клиенти ползват големи отстъпки от редовната цена/ 

 Доплащане за самостоятелна стая – 70 лв. 
 
Условия за записване: 

- 50% депозит, копие от лична карта / международен паспорт. 
- Пълно плащане – до 10.02.2012 г. 

**Цената на пакета подлежи на потвърждение в деня на записване. 
 
 
Информация за Cosmoprof 2013: Изложението ще се състои от 08 – 11.03.2012 год. в 
Болоня.Участници са водещи фирми-производители от цял свят. Ще имате възможност да се 
запознаете с всички новости в тази област,да видите демонстрациите и да направите своите 
бизнес контакти и покупки на производствени цени.За повече информация посетете: 
www.cosmoprof.com 
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Cosmoprof 2013 
Цени на билети 

Дни 

Предварителна 

покупка * Покупка на място 

1 ден € 23 € 40 

2 дни € 33 € 50 

4 дни € 43 € 60 

 

*При предварителна покупка на билет в офиса на В. Корект се взима € 2,50 

еднократна такса за купуване на билет. 

 

 
Гарант на “В.Корект” по ГО на Туроператора е ЗД “Интерамерикан”, полица №00063228/00 


