Międzynarodowa Wystawa Transportu i Logistyki

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

SITL EUROPE 2020
PAKIET WYJAZDOWY

PARYŻ 16.03. – 20.03.2020
SITL Europe (Semaine Internationale du Transport et de la Logistique) jest jednym z wiodących europejskich
O miejsc spotkań w zakresie transportu i logistyki. Oferuje całej społeczności krajowej i międzynarodowej
zaangażowanej w transport towarów i usług logistycznych unikalny dostęp do pełnej gamy produktów i
innowacyjnych usług. SITL Europe obejmuje również Międzynarodowe Forum Transportu i Logistyki, a także
Logistics Innovation Awards i odbywa się w połączeniu z międzynarodowymi targami RFID dotyczącymi
identyfikacji radiowej.
Proponujemy Państwu pakiet świadczeń dla uczestników targów oraz osób wizytujących.
Zakwaterowanie:
Hotel Auriane Porte De Versailles 3*
Ten trzygwiazdkowy paryski hotel Paris znajduje się w pobliżu Porte de Versailles, 400 metrów od centrum
wystawowego Porte de Versailles. Hotel oferuje komfortowe, dźwiękoszczelne pokoje z telewizją satelitarną
(Canal+). W hotelu znajduje się całodobowa recepcja z wielojęzycznym personelem. Hotel Auriane Porte de
Versailles oferuje pełne śniadanie kontynentalne, które może być serwowane w pokoju. Osoby podróżujące
samochodem mogą korzystać z bezpłatnego parkingu.
Hotel First 4*
Hotel First usytuowany jest 5 minut spacerem od Pól Marsowych i 15 minut spacerem od Wieży Eiffla. Ten
designerski hotel oferuje klimatyzowane pokoje z balkonem i bezpłatnym WiFi.
Pokoje i apartamenty w obiekcie First charakteryzują się współczesnym wystrojem utrzymanym w odcieniach
bieli i czerni. Każdy z nich wyposażony jest w telewizor LCD z dostępem do kanałów satelitarnych. Z niektórych
pokoi i apartamentów roztacza się widok na dachy Paryża lub Wieżę Eiffla.
Codziennie rano hotel zapewnia śniadanie w formie bufetu, którym można delektować się w jasnej sali
śniadaniowej lub w zaciszu swojego pokoju. Hotelowa recepcja czynna jest przez całą dobę.
Świadczenia:
 4 noclegi w pokojach jedno- lub dwuosobowych
 4 śniadania
 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 Auriane Porte De Versailles 3*
1060,00 PLN / os.
890,00 PLN / os.

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

Pakiet przy zakwaterowaniu w Hotelu First 4*
1560,00 PLN / os.

zakwaterowanie 1 osoby w pokoju 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

