Можливі варіанти (доїзд та бюджет) поїздки
на виставку Elmia Wood у Швеції?
Щоб допомогти Вам спланувати Вашу поїздку, ми подаємо орієнтовний план та розрахунок деяких витрат.

Дорога автомобілем + паром
Наприклад: Львів – Гданськ – Гдиня – Карлскруна
(Швеція) – виставка Elmia Wood – Карлскруна –
Гдиня – Львів
-

Паливо та страховий поліс на автомобіль;
Вартість переправи 4-ох осіб разом з автомобілем
становить 200 євро. Ви можете замовити
додатково каюту для ночівлі 4-ох осіб орієнтовно
за 100 євро/каюта.
У підсумку, якщо Вас буде четверо, переправа для
однієї особи в одну сторону коштуватиме 50 євро
без каюти/75 євро з каютою;
На паромі можна повечеряти (20 євро за
швецький стіл), є СПА та інші розваги.

Сайт паромної компанії www.stenaline.ru, квитки та
каюти краще купувати завчасно
Відстані: Львів-Гдиня (760 км). Гданськ-Гдиня (20 км).
Карлскруна-виставка (200 км)

Дорога літаком + прокат автомобіля
Летіти літаком також можливо, але врахуйте, що Вам
потрібно буде самостійно добиратися до готелю та на
виставку. Автомобілем Ви будете мобільніші. Більшість
готелів вже заброньовано, тому відстань між виставкою
та готелем може виявитися далекою.
Літаки
Ryanair (www.ryanair.com) – є рейси з Варшави до Стокгольма (будуть найдешевші);
Wizzair (www.wizzair.com) – є рейси з Любліна, Варшави, Будапешту, Вільнюса до Стокгольма;
МАУ (www.flyuia.com) – рейси з України;
www.avia.tickets.ua – сайт для пошуку інших варіантів перельотів;
Рейси з Варшави до Стокгольму найдешевші від 40 євро (в дві сторони, без багажу),
з Києва-Львова - 150-200 євро.
Прокат автомобіля
Для зручності доцільно орендувати автомобіль в аеропорту.
www.clubrentcar.com – сайт, на якому можна знайти прокатні авто різних
компаній та вибрати вигідніший варіант, орієнтовна вартість оренди автомобіля
50 євро/день.
Врахуйте, що від Стокгольму до містечка Йенчопінг 340 км, а виставкова зона
знаходиться 30 км не доїжджаючи по трасі Е4 до цього міста з півдня.

Інші витрати
-

-

Готель можете підшукати на booking.com, а можливо і квартиру на airbnb.com. Ми маємо
зарезервовано кілька 2-3-4-місних номерів на одну ніч, на 7-8 червня. Вартість орієнтовно 70
євро/особа при поселенні у двомісний номер. Готель розташовано 45 км від Йенчопінга та 75 км
від місця проведення виставки, розташування вказано на карті вище.
Також можна звернутися до офіційного партнера щодо проживання під час «Elmia Wood 2017» –
компанії «Avisita». Ви можете зв'язатися з ними через e-mail: event@avisita.com
або за тел.: + 46 752 40 10 44, можливо у них будуть варіанти для Вас.
Вхідний квиток на виставку. Один день 33 євро/всі дні 47 євро;
Врахуйте Ваші витрати на харчування у Швеції.

Віза
Для відвідання Швеції Вам необхідна шенгенська віза. Малоймовірно, що Україна до 7 червня отримає
безвізовий режим з ЄС.
Якщо Вам потрібно візу, її можна оформити у візових центрах (Київ, Львів, Одеса, Харків, Дніпро).
Перелік необхідних документів дивіться ось тут https://www.vfsglobal.se/ukraine/
Для повного переліку документів необхідне запрошення, яке вишлють організатори. Краще швидше знати
кому потрібне запрошення, щоб організатори вислали їх завчасно, тому не затягуйте, навіть якщо ще
вагаєтеся чи їхати – давайте дані свого паспорта, щоб організатори вислали для Вас запрошення.
Що робити, якщо Ви хочете поїхати на виставку Elmia Wood?
Якщо описані вище витрати не суперечать Вашим можливостям і Вас цікавить відвідання виставки,
просимо контактувати і ми будемо повідомляти Вам подальшу інформацію та допомагати у організації
Вашої поїздки. Якщо Ви їдете своїм автомобілем і не проти взяти з собою попутників, щоб здешевити
свою поїздку, повідомте нам і ми постараємося допомогти.
Для того, щоб ми знали хто Ви, надішліть контактні дані (як Вас звати, чим займаєтеся, скільки осіб від Вас
поїде, чи маєте візи, Ваші телефони) на е-мейл polyanytsya@gmail.com
Телефон для контакту – 093 323 90 07 (Роман Поляниця)

