Zaufało nam wiele firm i korporacji. Dołącz do grona naszych stałych Klientów.

Międzynarodowa Wystawa Kosmetyczno Permumeryjna

INTERCHARM 2020
PAKIET WYJAZDOWY

MOSKWA 22.04. – 25.04.2020
.02.2020

INTERCHARM Professional to największa specjalistyczna wystawa w Rosji i krajach WNP dla profesjonalistów
z branży kosmetycznej. Wydarzenie łączy wystawę krajowych i zagranicznych osiągnięć w dziedzinie
profesjonalnych kosmetyków i kosmetologii, pielęgnacji paznokci, fryzjerstwa, wizażu, dermatologii, medycyny
estetycznej, trychologii, podologii i makijażu permanentnego.
Proponujemy Państwu pakiet świadczeń dla uczestników targów oraz osób wizytujących.
Zakwaterowanie:
Hotel City 1905 4*
Ten czterogwiazdkowy hotel oferuje usługi konsjerża oraz przechowalnię bagażu. Obiekt oferuje całodobową
recepcję, transfer z i na lotnisko, obsługę pokoju oraz bezpłatne WiFi w całym budynku.
Wszystkie pokoje wyposażone są w klimatyzację, telewizor z płaskim ekranem i dostępem do kanałów
kablowych, czajnik, prysznic, suszarkę do włosów oraz biurko. Pokoje wyposażone są w szafę i łazienkę.
City Hotel 1905 oferuje śniadanie w formie bufetu lub z karty.
Świadczenia :
 3 noclegi w pokojach jedno- lub dwuosobowych
 3 śniadania
 indywidualny transfer lotnisko – hotel - lotnisko
 indywidualny transfer hotel – targi w dniu 23.04.2020
 pośrednictwo w uzyskaniu wizy do Rosji
 polisa ubezpieczeniowa w rozszerzonym wariancie o choroby przewlekłe i nowotworowe,
KL 30.000 EUR NNW 16.000 PLN, na cały okres pobytu w hotelu
 24-godzinna asysta telefoniczna pracownika Intour Polska
 odbiór i dostarczenie dokumentów do klienta za pośrednictwem poczty kurierskiej
Koszt pakietu (wszystkich wymienionych wyżej usług):
Pakiet przy zakwaterowaniu w hotelu City 1905 4*
1170,00 PLN / os.
360,00 PLN / os.

zakwaterowanie 1 osoby w pokoju 2-os. ze śniadaniami
dopłata do pokoju 1-osobowego ze śniadaniami

Dodatkowo płatne stałe opłaty wizowe: opłata konsularna oraz opłata centrum wizowego 260,00 PLN.
W ramach kompleksowej oferty proponujemy również :
 rezerwację biletów lotniczych na trasie Warszawa – Moskwa – Warszawa,
 pełną obsługę wizową, w tym możliwość organizacji wizy biznesowej jedno, dwu lub wielokrotnej
 opcjonalnie zapewnienie hostessy na stoisku targowym, rezerwację stolika w restauracji, zwiedzanie
miasta z przewodnikiem.
W sprzedaży pakiety wyjazdowe m.in. na targi:
Aquatherm w Kazachstanie, Aquatherm w Azerbejdżanie, ISK Sodex w Turcji
W celu zarezerwowania naszych usług prosimy o kontakt z p. Iloną Gruszczyńską:
marketing@intourpolska.pl, tel. +48224390510- 519, +48605121221
www.intourpolska.pl

