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Proper viatge a VENDITALIA, no us el perdeu. Places limitades! 

 
Tal i com vam fer fà dos anys i l`èxit del viatge;  la junta de l’ACV organitza 

aquest any viatge a VENDITALIA els dies 21 i 22 de Maig 2020.  per poder 

conèixer les novetats que s’estan plantejant a la resta d’Europa ja que, com 

asseguren els organitzadors de la fira, “quan hi ha alguna cosa nova al sector 

del Vènding, Venditàlia és la primera en saber-ho.” 

 

Aquest any la Junta, ha decidit que per aprofitar el viatge el dia 22 de maig 

visitar el nostre associat EVOCA GROUP. 

Per facilitar les coses a tots els associats que estiguin interessats en visitar la fira, 

la junta fa el viatge organitzat del 21 al 22 de maig  amb els vols anada i 

tornada amb la companyia vueling  (inclou una maleta facturada),   trasllats 

anada i tornada a l`aeroport de Malpensa i també a la fabrica Evoca, el  

sopar de Grup,   entrada a VENDITALIA inclosos. 

 

Preguem que confirmeu la vostra assistència abans de 27 de febrer 2020.   
pels mitjans habituals ja que, les places són limitades. 

 

 

PROGRAMA DEL VIATGE A MILAN DIES 21 I 22 DE MAIG 2020 

 

Dia 21/05/2020 

 

07.40 H Sortida de BCN Aeroport (Vueling Terminal 1) 

 

09.20H Arribada a MILAN (aeroport de Malpensa) 

T 

rasllat a la Fira VENDITALIA 

 

17.00H Trasllat al Hotel NH TOURING 4* (Centre de Milan) 

 

Hospedatge en habitació Doble amb esmorzar inclòs 

 

20.30h Sopar de grup en restaurant típic Italià. 
 

 

 

 

mailto:info@acvending.cat
http://www.acvending.cat/


 

 

 

CENTRE DE NEGOCIS INTERNACIONAL BCIN 
MARCUS PORCIUS, 1 POL. IND. LES GUIXERES 
08915 BADALONA 
TEL. 900.82.87.80  FAX. 93.464.80.20 
info@acvending.cat  www.acvending.cat 
 

 

 

 

 

Dia 22/05/2020 

 

08.00h Trasllat a Fabrica de EVOCA 

 
13:00H Tornada cap a Milan 

 

Tarda lliure a Milan 

 

19.00H Trasllat a l’Aeroport Malpensa 

 

21.05h Sortida de Milan 

 

22.45h  Arribada a BCN Aeroport 

 

 

Preu per persona 450€ pack viatge (inclou vols anada i tornada des de 

Barcelona a Milan, Hotel al Centre de Milan, Trasllats, Entrades a Venditalia, 

Visita Fabrica Evoca, i el sopar de Grup.) 

 
 

*Les persones que no contractin el viatge però vulguin assistir al Sopar de Grup 

dia 21 de maig  a Milán; ho poden fer abans del dia 27 febrer 2020 indicant  

nom de l`empresa, noms i cognoms de les persones confirmades. El preu del 

sopar es de 70€. (s`emetrà una factura i l`import haurà d`estar abonat abans 

de la data del Sopar. 

 

Esperant sigui del vostre interès, rebeu una cordial salutació. 

 

 
 
 

mailto:info@acvending.cat
http://www.acvending.cat/

