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Europejskie Targi Dronów

ADW 2020
PAKIET WYJAZDOWY

AMSTERDAM 30.11. – 03.12.2020
Europejskie targi ADW odbywają się w centrum wystawowym Rai International Exhibition and Congree Centre.
Jest to wydarzenie, które prezentuje najnowsze technologie dotyczące dronów i pomaga zwiększyć ich
możliwości oraz odkryć nowe aplikacje. Tragi te pozwalają na tworzenie rozwiązań związanych z m.in.
kontrolowaniem jakości powietrza.
Proponujemy Państwu pakiet świadczeń dla uczestników targów oraz osób wizytujących.
Zakwaterowanie:
Hotel The Manor Amsterdam 4*
Obiekt The Manor Amsterdam mieści się w monumentalnym budynku, którego wnętrza urządzone zostały w
modnym stylu włoskim.
Jasne pokoje są wyposażone w telewizor z płaskim ekranem, bezpłatne WiFi i łazienkę z bezpłatnym zestawem
kosmetyków.
W hotelu mieści się restauracja Enoteca, która zaprasza na nowoczesne dania kuchni włoskiej.
Hotel Central Park 3*
Hotel Central Park szczyci się lokalizacją w spokojnej dzielnicy mieszkalnej Oud Zuid. Goście mogą korzystać z
bezpłatnego bezprzewodowego dostępu do Internetu.
Klimatyzowane pokoje w hotelu Central Park wyposażone są w telewizor z płaskim ekranem i dostępem do
kanałów telewizji kablowej, biurko oraz zestaw do parzenia kawy i herbaty. W łazience znajduje się prysznic i
suszarka do włosów.
Świadczenia:
 3 noclegi w pokojach jednoosobowych
 3 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 The Manor Amsterdam 4*
1218,00PLN / os.
1050,00 PLN / os.

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

Pakiet przy zakwaterowaniu w hotelu Central Park 3*
680,00 PLN / os.
470,00 PLN / os.

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

W ramach kompleksowej obsługi wyjazdu proponujemy również:
-

rezerwację biletów lotniczych na trasie Warszawa – Amsterdam – 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:
Sial China w Szanghaju, Word Food w Stambule, IPLS w Moskwie
W celu zarezerwowania naszych usług prosimy o kontakt z p.Iloną Gruszczyńską:
marketing@intourpolska.pl, tel. +48224390510- 519, +48605121221
www.intourpolska.pl

