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Poďte s nami na BioFach ! 
 

 Zájazd na najväčšiu svetovú výstavu v kvalite 
BIO -  BioFach Norimberg   2012 

 
 
Termín : 15.-18.2.2012 
 
Cena zájazdu :     člen zväzu EKOTREND Slovakia  200.- euro 
       nečlen zväzu EKOTREND Slovakia  250.- euro 
       dieťa do 12 rokov bez nároku na lôžko zdarma  
V cene je zahrnuté : doprava, poistenie, 2 x ubytovanie s raňajkami, vstupenka 
 
Úhrada za zájazd  musí byť uskutočnená pred nástupom do autobusu ! 
 
Počas zájazdu Vám bude k dispozícii MVDr. Ján Marton - expert na 
potravinové právo, výrobu potravín a predaj z dvora, navštívime dve farmy 
jednu v Rakúsku a jednu v Nemecku so zameraním  na ekologické 
poľnohospodárstvo a predaj z dvora. 
 
Doporučené pokyny : 

- strava 15.2.2012 – vlastná 
- strava 16.2.2012 -  okrem raňajok je na výstavisku  dostatočné množstvo 

ochutnávok, takže Vám  netreba nič, možnosť prezentácie vašich 
výrobkov  večere družby 

- strava 17.2.2012 – okrem raňajok – za vlastné 
- ubytovanie bude zabezpečené v 2-lôžkových izbách s príslušenstvom 
- video z minulých  rokov  nájdete na našej web stránke www.ecotrend.sk  

 
 
Program : na ďalšej strane 
15.2.2011 (streda) 
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03:00   odchod z Košíc autobusová stanica 
   Trasa : Košice – Žilina – Trnava – Bratislava 
   Pristúpiť môžete v ktoromkoľvek meste na tejto trase.  
10:30   príchod do Bratislavy parkovisko Istropolis -nová tržnica 
11:00   odchod z Bratislavy 
13:00   exkurzia na farmu v Rakúsku 
21:00   príchod na nocľah vo Velburgu  
   www.hotelzurpost-velburg.de. 
21:00 – 23:00 druženie sa-  môžete sa tu prezentovaťs vašimi produktami, 
doneste so sebou propagačné materály, potraviny na ochutnávku, resp. 
pohostenie sú vítané.  
 
16.2.2011 (štvrtok) 
8:00   raňajky 
9:00  -   18:00  výstava BioFach 
18:00  -   19:00 presun na ubytovanie www.hotelzurpost-velburg.de. 
19:00 -   23:00 druženie sa-  môžete sa tu prezentovaťs vašimi produktami, 
doneste so sebou propagačné materály, potraviny na ochutnávku, resp. 
pohostenie sú vítané.  
 
17.2.2011 (piatok) 
8:00   raňajky 
9:00   -  11:00 prehliadka  Velburgu  
13:00   exkurzia na ekofarmu v Nemecku 
22:00   príchod do Bratislavy 
   Trasa : Bratislava – Trnava – Žilina – Košice 
   Vystúpiť môžete v ktoromkoľvek meste na tejto trase.  
 
18.2.2011 (sobota) 
5:00   príchod do Košíc cca 


