
Om ITMA
ITMA är världens största Textilmaskinsmässa och 
anordnas vart fjärde år i Europa. Precis som för 
åtta år sedan står Milano som värd och även denna 
gång anordnas mässan på Fiera Milano Rho den  
8 – 14 Juni 2023. 

Hotell
Enkelrum eller dubbelrum på HOTEL THE HUB ****, 
ett välutrustat hotell i nordöstra delen av Milano, inte 
alltför långt från mässan. Hotellet anordnar fri trans-
fer till och från mässan. Hotellet har modernt inredda 
rum och tillgång till gym, pool och bra restaurang. 

Resealternativ
Två alternativ till resan finns. Utresa 
söndag morgon eller utresa måndag 
morgon. I båda fallen är det hemresa 
onsdag eftermiddag. Vi har reserve-
rat 15 platser per alternativ och här 
gäller först till kvarn.
 Alla resor med Lufthansa i ekono-
miklass, hotell 2 resp. 3 nätter, del i 
dubbelrum.

Utresa Alt. 1
Söndag 11 Juni 

Göteborg – Frankfurt
06.00 – 07.45

Frankfurt – Milano
08.40 – 09.50

Utresa Alt. 2
Måndag 12 Juni

Göteborg – Frankfurt
06.05 – 07.50

Frankfurt – Milano
08.40 – 09.50

Hemresa Alt 1 & 2
Onsdag 14 Juni

Milano – München
17.15 – 18.25

München – Göteborg
20.05 – 21.55 

För bägge alternativen ingår 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 som skickas per email innan avresan.

På tisdag kväll 13 juni är det sightseeing följt av en  
gemensam middag.På hemresedagen onsdagen den 14 
juni lämnar man 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. 14.15.

Resa till ITMA 
– Milano juni 2023
TEKO arrangerar i samarbete med  
vonKtek en gemensam resa till ITMA  
för sina medlemmar. Resepaketet ger er  
ett färdigt och prisvärt koncept med den 
erfarna ITMA-resenären Fredrik von Knorring. 
Ta chansen att träffa kollegor i branschen 
med gemensamma intressen!



E-post: info@teko.se  |  Hemsida: www.teko.se  |  Telefon: 08-762 68 80

Från mässan till hotellet finns lite olika alternativ.
För att finna bästa resealternativ rekommenderas 
reseplaneraren på ATM:s hemsida, www.atm.it/en.

Utresa söndag 11 juni 
Pris 14 900 kr exkl. 
moms (enkelrums- 
tillägg 4 500 kr)

Utresa måndag 12 juni
Pris 12 900 kr exkl. 
moms (enkelrums- 
tillägg 3 000 kr)

Priserna är baserade på flyg från Landvetter,  
Göteborg. Vänligen kontakta oss om avresa önskas 
ifrån annan ort. 
Ev kostnadstillägg kan förekomma.
I priset ingår flyg ToR Göteborg – Milano, Transfer 
Milano – hotell/mässan, gemensam sightseeing & 
middag och reseledare.
Vi förbehåller oss rätten att justera priserna vid 
eventuella oförutsedda nya avgifter och skatter.

Sista anmälningsdag 2022-11-30. 
Vid anmälan åläggs anmälningsavgift om halva 
resekostnaden som betalas via faktura.  
Resterande belopp faktureras i februari 2023.  
Betalningsvillkor 20 dagar.

Bokning
Sker per e-post till arrangören fvk@vonktek.se

Vänligen uppge följande:
- Deltagares fullständiga namn (som det står
i passet)
- Mobilnummer som man kan nås på under resan
- Val av resealternativ 1 eller 2
- Boende i enkelrum eller dubbelrum

OBS! Platserna är begränsade – först till kvarn gäller. 
Vi förbehåller oss rätten att ställa in arrangemang-
et i fall av för få anmälda. Sista anmälningsdag 30 
november.

Resan arrangeras av TEKO, Sveriges textil – och 
modeföretag tillsammans med Fredrik von Knorring 
på vonKtek.
Frågor besvaras av vonKtek:
Telefon: 0733-920 985
E-post: fvk@vonktek.se

Arrangör
VonKtek, www.vonktek.se

ITMA, www.itma.com

The Hub Hotel Milano, www.thehubhotel.com

Reseplanerare ATM, www.atm.it/en

Mer information

Pris Reseinformation Milano


