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KPAKOBIA

Η Tahe ΕΛΛΑΔΑΣ, με αφορμή τα 10α γενέθλια της Tahe ΠΟΛΩΝΙΑΣ, ταξιδεύει στην Κρακοβία.

Ελάτε μαζί μας, σε μία μοναδική εμπειρία!
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Η

ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ

ΣΕ ΕΝΑ ΜΟΝΑΔΙΚΟ SHOW
H Pelsynera γεννήθηκε το 2011 με την ένωση 2 εκλεκτικών προσωπικοτήτων:
Του Carles Sanchez και της Sonia Neri, στην Arenas del Mar, στη Βαρκελώνη. Η
επαγγελματική του δραστηριότητα ξεκίνησε νωρίς, η εκπαίδευση του είναι
συνεχής και πλήρης με ένα υψηλού επιπέδου “Βρετανικό Στυλ”, με διάσημα
γκρουπ όπως οι: Vidal Sassoon, Trevor Sorbie, Tony& Guy, Rita Rusk, Sacohair, Tigi,
στην Ιταλία, το Λονδίνο και τη Νέα Υόρκη.
Ο Carles έχει μια απίστευτη εμπειρία πίσω του με μια πληθώρα εκπαιδευτικών
εκδηλώσεων, σεμιναρίων, παραστάσεων και παρελάσεων που παρουσιάστηκαν
τόσο στην Ευρώπη όσο και στην Αμερική. Με τις εξαιρετικά δημιουργικές του
συλλογές, ταξιδεύει για χρόνια στη διεθνή σκηνή της κομμωτικής μόδας .
Η δουλειά του έχει αναγνωριστεί από τα μεγαλύτερα διεθνή περιοδικά μόδας και
κομμωτικής, με πάνω από 30 δημοσιεύσεις.
Η καλλιτεχνική του ανησυχία συνεχίζεται μέχρι σήμερα αμετάβλητη και συνεχίζει
στην αναζήτηση, τη δημιουργία και την απόλαυση αυτού που γι 'αυτόν δεν είναι
δουλειά, αλλά ένας τρόπος ζωής
Οι τελευταίες συνεργασίες του με την Tahe ήταν:
2015 WEEKEND EXPERIENCE Madrid.
2017 Master Class Ricione, Italia.
2018 Master Class Unhais de Serra, Portugal.
2018 Master Class Mexico D. F., Mexico.
Η τελευταία του συλλογή "Punto de Mira" ήταν φιναλίστ στην κατηγορία
“Ισπανός Κομμωτής της χρονιάς 2018 και νικητής του Βραβείου Πασαρέλα 2018
στα βραβεία Figaro.

ΚΡΑΚΟΒΙΑ 12-15 ΜΑΪΟΥ 2019

Μία μοναδική ευκαιρία για να επισκεφτείτε τη μαγευτική Κρακοβία, να
παρακολουθήσετε το show από την ομάδα Pelsynera, να διασκεδάσετε και
να γνωρίσετε την οικογένειας της Tahe και της Tahe ΠΟΛΩΝΙΑΣ!

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:
12 ΜΑΪΟΥ:

- Άφιξη στην Κρακοβία. Check- In στο ξενοδοχείο.
ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΜΕΡΑ

13 ΜΑΪΟΥ:

- Πρωινό
- Μεταφορά στο Centre Manggha
Show με τον Carles Sanchez Pelsynera
(Νέα Collection)
- Μεταφορά σε παλιό Εργοστάσιο Μπύρας
Γευσιγνωσία Μπύρας, δείπνο (σε buﬀet) και Πάρτυ!

14 ΜΑΪΟΥ:

- Ελεύθερο πρωϊνό και απόγευμα
- Βράδυ
Μεταφορά στο club Choice για διασκέδαση!
(Περιλαμβάνεται η είσοδος και 1 ποτό)

15 ΜΑΪΟΥ:

- Check-Out από το ξενοδοχείο. Αναχώρηση από την
Κρακοβία
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ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ:
- Στη τιμή του πακέτου ΔΕΝ περιλαμβάνονται οι πτήσεις και ΔΕΝ περιλαμβάνονται
οι μετακινήσεις από και προς το αεροδρόμιο.
- Οι μετακινήσεις που περιλαμβάνονται είναι από και προς στο Centre Manggha, από
και προς τη ζυθοποιϊά, από και προς το club Choice.

ΔΙΑΜΟΝΗ:
- Η διαμονή μας θα γίνει στο ξενοδοχείο Novotel Kraków City West (****).
- Η διαμονή που περιλαμβάνει το πακέτο περιλαμβάνει δίκλινο δωμάτιο.
Η διαμονή σε μονόκλινο συνεπάγεται άυξηση στην τιμή του πακέτου.

ΔΙΑΤΡΟΦΗ:
- Στην τιμή του πακέτου περιλαμβάνεται πρωϊνό για όλες τις μέρες διαμονής και
ένα δείπνο.
Η Κρακοβία είναι ένας υπέροχος γαστρονομικός προορισμός που μπορεί να καλύψει
όλα τα γούστα και τις προτιμήσεις.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΑΞΙΔΙΟΥ:
- Στην τιμή του πακέτου περιλαμβάνεται ασφάλεια που καλύπτει έξοδα επαναπατρισμού
και ιατροφαρμακευτικά έξοδα έως 600ευρώ.
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ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ:

www. hairprofessionals.gr

