
 

1 ΗΜΕΡΑ ΟΔΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ 

 

ΠΡΟΟΡΙΜΟ : Δ.Ε.Θ. AGROTICA – ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ  

ΑΝΑΦΩΡΗΕΙ : 01/02 

ΕΩΣΕΡΙΚΟ- ΑΝΑΦΩΡΗΕΙ ΑΠΟ ΑΓΡΙΝΙΟ 

 
Ένα από τα μεγαλύτερα εκθεσιακά brand στον τομέα της γεωργίας τόσο στη βαλκανική 

όσο και στην ευρωπαϊκή αγορά, η ΑGROTICA, κρατά γερά τη σκυτάλη της πρωτιάς εδώ και 28 

χρόνια παίρνοντας και πάλι θέση εκκίνησης για την επόμενη διοργάνωσή της στο Διεθνές 

Εκθεσιακό Κέντρο Θεσσαλονίκης από 30 Ιανουαρίου - 2 Φεβρουαρίου 2020.  

 

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΗ 

 

04.45πμ αναχώρηση το πρωί από το γραφείο μας (Παναγοπούλου 1) μέσω 

Εγνατίας Οδού για Θεσσαλονίκη με ενδιάμεση στάση 20 λεπτών για καφέ και 

ξεκούραση έξω από τα Ιωάννινα. Επιβίβαση και συνεχίζουμε για την 

Θεσσαλονίκη όπου θα επισκεφθούμε την Διεθνή Έκθεση Γεωργικών 

Μηχανημάτων στο TIF HELEXPO. Με συμμετοχή περίπου 1950 εκθέτών στην 

εμπορία και πώληση εφοδίων και γεωργικών μηχανημάτων όπως και 

αντιπροσωπευτικοί οίκοι των μεγαλύτερων εταιριών του κλάδου παγκοσμίως. 

Οι παράλληλες εκδηλώσεις στοχεύουν στη δικτύωση των συμμετεχόντων, στην 

ανάδειξη του ερευνητικού και επιστημονικού έργου εκπαιδευτικών ιδρυμάτων 

και φορέων καθώς και άλλων καινοτόμων πρωτοβουλιών.  

 
Αξιόλογες παράπλευρες εκδηλώσεις: 

 8ο Πανελλήνιο Συνέδριο της 28ης Agrotica «Κλιματική αλλαγή και Γεωργία » 1 & 2 

Φεβρουαρίου 2020 Συνεδριακό Κέντρο «Νικόλαος Γερμανός» Θεσσαλονίκη 

 Νέα Γεωργία - Νέος Συνεργατισμός 

 Προς ένα σύγχρονο υπόδειγμα συνεταιρισμών για τη νέα γενιά 

 Four Eyes for Farm (4Eyes 4Farm) 

 Σύστημα 4πλής ρομποτικής παρακολούθησης αγρών. 

 Πρόγραμμα hosted buyers : Στο πλαίσιο της διοργάνωσης, φιλοξενούνται 

επιλεγμένοι ξένοι εμπορικοί επισκέπτες από 30 χώρες και πραγματοποιούν 

επιχειρηματικές συναντήσεις με τους Έλληνες εκθέτες. 

 

Ώρα 17.00 επιβίβαση για την επιστροφή μας  

 

 

ΣΙΜΗ ΚΑΣ ΑΣΟΜΟ   

ΕΝΗΛΙΚΑ 25 € 

ΥΟΙΣ/ΠΟΛΤΣΕΚΝΟ 23 € 

ΠΑΙΔΙΚΟ  15 € 

 

 

ATHENS  
Gounari 27  ,Tel: 2104222952 
PATRA  
Ag.Nikolaou   44, Tel: 2610221674 
AGRINIO 
Panagopoulou 1,Tel 2641021104,  
Fax 2641058818  
email : info@vavoulistours.gr 

mailto:info@vavoulistours.gr


**Η είσοδος είναι δωρεάν για τους εμπορικούς επισκέπτες με Δελτίο Εμπορικού 

Επισκέπτη με την προϋπόθεση της προεγγραφής στο στην ιστοσελίδα 

της ΔΕΘ-HELEXPO  

** Για το κοινό το εισιτήριο είναι 8€ 

 

Περιλαμβάνει : 

 

 Μεταφορά και εκδρομές όπως στο πρόγραμμα με υπερυψωμένο κλιματιζόμενο 

πούλμαν 

 Έμπειρο συνοδό του γραφείου μας 

 

Δεν περιλαμβάνει : 

 

 Εισόδους σε μουσεία , φαγητά  

 Εισιτήριο εισόδου για όποιον απαιτείται 

 Ότι αναφέρεται ως προαιρετικό / εναλλακτικό 

 

 

** Το γραφείο διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής του προγράμματος εφόσον αυτό 

κριθεί αναγκαίο 

 

Για την επιβεβαίωση της κράτησης απαιτείται προκαταβολή στο κεντρικό μας 

κατάστημά Καζαντζη 19 ή κατάθεση  στους παρακάτω λογαριασμούς έως και 

Παρασκευή μεσημέρι. 

EUROBANK:  

IBAN:  GR6802602650000000200660977 

PIREAUS BANK: 

ΙBAN:  GR2201713950006395040030383 

NATIONAL BANK: 

IBAN:  GR9501103030000030344064271 

ALPHA BANK 

IBAN: GR3301402200220002002010136 

 

ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΦΗΝΕΤΕ ΕΠΩΝΤΜΟ - ΠΡΟΟΡΙΜΟ  (π.χ. "ΠΑΠΠΑΙΩΑΝΝΟΥ  

AGROTICA " ), Προς αποφυγήν λάθους.  

 

Επιστροφές χρημάτων ΜΟΝΟ για ακυρώσεις μέχρι και 5 ημέρες πριν την 

αναχώρηση! Μετά από τη συγκεκριμένη ημερομηνία τα χρήματα της 

προκαταβολής ΔΕΝ επιστρέφονται 

Η εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να μην πραγματοποιήσει το ταξίδι αν η 

συμμετοχή κριθεί ανεπαρκείς  ή για άλλα ανυπέρβλητα εμπόδια. Στην 

περίπτωση αυτή έχετε δύο εναλλακτικές λύσεις α) δυνατότητα  συμμετοχής σε 

άλλο ταξίδι, με την επιφύλαξη  ότι σε περίπτωση υψηλότερης τιμής η διαφορά 

επιβαρύνει εσάς τον ταξιδιώτη β) πλήρη επιστροφή των χρημάτων που μας 

καταβάλετε. 

 

 

 

 

 


