Branschresa till ITMA,
Barcelona

Inför årets höjdpunkt ITMA i Barcelona arrangerar TEKO,
Sveriges Textil och Modeföretag och TMAS Textile Machinery
Association of Sweden, i samarbete med vonKtek en
gemensam rese – och mässupplevelse för både
medlemsföretag och andra.
Resepaketet ger Er ett färdigt och prisvärt koncept med den
erfarna ITMA resenären Fredrik von Knorring. Ta chansen att
träffa kollegor från samma bransch och med gemensamma
intressen!

Om ITMA
ITMA är världens största Textilmaskinsmässa och anordnas vart fjärde år i Europa. Precis som
för åtta år sedan står Barcelona som värd och även denna gång anordnas mässan på Fira de
Barcelona den 20 – 26 Juni 2019.

Hotell och transport till mässa
Enkelrum eller dubbelrum på Hotell Jazz, ett trevligt och omtyckt bättre mellanklasshotell med
mycket centralt läge nära Plaza Cataluna och den berömda gatan Las Ramblas. Hotellet har
modernt inredda rum och på taket finns en stor terrass med bar, pool och strålande utsikt över
Barcelona.
Från hotellet är det nära till både tunnelbana och busslinjer för att smidigt komma till mässan.

Priser
Två alternativ till resan finns. Utresa söndag morgon eller utresa måndag morgon. I bägge fall
är det hemresa onsdag eftermiddag.
Det finns resealternativ från Stockholm och Köpenhamn och i bägge dessa fall reser man
gemensamt med resenärerna från Göteborg till och från München.
Alla resor med Lufthansa i ekonomiklass, hotell 2 resp. 3 nätter, del i dubbelrum

Utresa
Samma tider gäller för söndag 23 juni och måndag 24 juni:
Göteborg-München
06.00 - 07.45
Stockholm – München
06.05 - 08.10
Köpenhamn – München
06.15 - 07.50
München-Barcelona
09.00 – 11.00

Hemresa
Onsdag 26 Juni
Barcelona-München
München-Göteborg
München – Stockholm
München – Köpenhamn

15.55 – 17.55
19.20 – 21.10
20.50 - 23.00
18.55 - 20.25

Pris
Utresa söndag
Pris för medlem i Teko eller TMAS 12 500 kr exkl. moms
Pris för icke medlem 14 500 kr exkl. moms

(Enkelrumstillägg 3000 kr)
(Enkelrumstillägg 3000 kr)

Utresa måndag
Pris för medlem i Teko eller TMAS 11 500 kr exkl. moms
Pris för icke medlem 13 500 kr exkl. moms

(Enkelrumstillägg 2000 kr)
(Enkelrumstillägg 2000 kr)

Sista anmälningsdag 25.e november.
Vid anmälan åläggs anmälningsavgift om 1500 kr/person som betalas via faktura. Resterande
belopp faktureras i februari 2019.
Betalningsvillkor 30 dagar (netto).

Resande från Stockholm resp Köpenhamn kan komma att få ett något högre pris beroende på
bokningstillfället. Vid varje tillfälle kommer vi att meddela det nya priset innan ni behöver
bestämma er.

För bägge alternativen gäller följande
-

Vid flygplatsen väntar oss en buss som för oss direkt till mässan. För de som önskar kan
bussen ta med bagaget direkt till hotellet som placeras i ett bagagerum.
- Inträdesbiljett är redan ordnad och delas ut på bussen.
- Transport till hotellet ordnas på egen hand och man kan åka direkt både via tåg eller
tunnelbana. 10-kort för lokaltrafiken ingår för resor mellan hotellet och mässan (samt i
Barcelona)
- På måndag eftermiddag bjuder TEKO och TMAS på gemensamt mingel tillsammans med
svenska utställare på mässan.
- På tisdag kväll är det inplanerat ett guidat besök på den berömda katedralen La Segrada
Familia följt av en gemensam middag.
- På hemresedagen gäller följande:
De som önskar kan lämna bagaget på hotellet som sedan hämtas upp av bussen som i sin tur
hämtar oss på mässan för avresa till flygplatsen.
Avresa från mässan sker kl 13.30.

Reseinformation Barcelona
Från mässan till hotellet finns lite olika alternativ.
För att finna bästa resealternativ rekommenderas reseplaneraren på TMBs hemsida, se länk.
Sök resa till Placa Universitat där hotell Jazz finns på Carrer de Pelai 3, se karta.
Resan kan göras med både buss (utan byten) och tunnelbana (ett byte).

Arrangör
Resan arrangeras av TEKO, Sveriges textil – och modeföretag och TMAS Textile Machinery
Association of Sweden tillsammans med Fredrik von Knorring på vonKtek som är en
oberoende industrikonsult specialiserad på Textilindustrin. Samtliga frågor samt bokning sker
via vonKtek:
Tel. 0733-920 985
Email: fvk@vonktek.se
Vid bokning behöver vi information om:
Namn (som det står i passet),
Mobilnummer som man kan nås på under resan
Boende i enkelrum eller dubbelrum

Länkar för mer information
vonKtek www.vonktek.se
ITMA:s hemsida www.itma.com
Hotel Jazz www.hoteljazz.com/en/
Reseplanerare www.tmb.cat/en/

OBS! Platser är begränsade – först till kvarn gäller. Vi förbehåller sig rätten
att ställa in arrangemanget i fall av för få anmälda.
Sista anmälningsdag 25 november.

