Międzynarodowe Targi Spożywcze

SIAL PARIS 2020

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

O

PAKIET WYJAZDOWY

PARYŻ 17.10. – 22.10.2020
Międzynarodowe targi SIAL są jedną z najważniejszych imprez przemysłu spożywczego. To największa
międzynarodowa wystawa kulinarna. SIAL jest wydarzeniem goszczącym w wielu krajach, m. in w Chinach,
Emiratach Arabskich, Kanadzie i Brazylii.
Główne segmenty tej imprezy to: napoje, owoce morza, mięso, produkty zdrowego stylu życia, suplementy,
żywność przetworzona, produkty delikatesowe, artykuły piekarnicze, wina i napoje spirytusowe, zdrowa i
żywność ekologiczna i inne.
Proponujemy Państwu pakiet świadczeń dla uczestników targów oraz osób wizytujących.
Zakwaterowanie:
Hotel Ibis Porte de Bercy 3*
Hotel Ibis Paris porte de Bercy oferuje zakwaterowanie w pokojach z bezpłatnym WiFi. Recepcja jest czynna
przez całą dobę. Wszystkie pokoje urządzone są w nowoczesnym stylu i mieszczą łazienkę z suszarką do
włosów. Każdy z nich jest dźwiękoszczelny i wyposażony w szafę, biurko oraz telefon. Codziennie rano
podawane jest śniadanie w formie bufetu. Hotelowa restauracja zaprasza na dania kuchni francuskiej i włoskiej,
a bar – na drinki.
Hotel Best Western Allegro Nation 4*
Hotel ten położony jest w Paryżu oferuje bezpłatny bezprzewodowy dostęp do Internetu. Wszystkie pokoje w
hotelu Allegro Paris są nowocześnie urządzone i wyposażone w telewizor z płaskim ekranem. Dysponują one
także łazienką. Każdy z nich jest klimatyzowany i dźwiękoszczelny. Codziennie rano w hotelu Allegro
serwowane jest śniadanie w formie bufetu.
Świadczenia:
 5 noclegów w pokojach jedno- lub dwuosobowych
 5 śniadań
 polisa ubezpieczeniowa 30.000 EUR NNW i KL 16.000 PLN na cały okres pobytu w hotelu
 24-godzinna asysta telefoniczna pracownika Intour Polska
Koszt pakietu brutto (wszystkich wymienionych wyżej usług):

Pakiet przy zakwaterowaniu w Hotelu Ibis Porte de Bercy 3*
1120,00 PLN / os.

zakwaterowanie 1 osoby w pokoju 1 os. lub 2-os. ze śniadaniami

Pakiet przy zakwaterowaniu w Hotelu Best Western Allegro Nation 4*
1950,00 PLN / os.

zakwaterowanie 1 osoby w pokoju 1 os. lub 2-os. ze śniadaniami

W ramach kompleksowej obsługi wyjazdu proponujemy również:
-

rezerwację biletów lotniczych na trasie Warszawa – Paryż – Warszawa,
opcjonalnie inne usługi, np. wejściówkę na targi, zapewnienie hostessy na stoisku targowym, zwiedzanie
miasta, transfery lokalne, wypożyczenie samochodu.
W sprzedaży pakiety wyjazdowe m.in. na targi:
Batimat w Moskwie, BAU w Monachium, Nordbygg w Sztokholmie
W celu zarezerwowania naszych usług prosimy o kontakt z p. Iloną Gruszczyńską:
marketing@intourpolska.pl, tel. +48224390510- 519, +48605121221
www.intourpolska.pl

