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

Międzynarodowa wystawa ma na celu rozwój kolarstwa w szeroko rozumianym znaczeniu. Organizatorzy
wystawy pragną zaprezentować wyroby i marki wysokiej jakości przeznaczone dla rowerzystów.
Jest to miejsce służące do nawiązywania kontaktów biznesowych, do pozyskiwania nowych klientów i
dostawców na następny sezon. Miejsce wystawy to Sokolniki Exhibition & Convention Centre.
Tematyka targów obejmuje: kaski rowerowe, odzież sportową, rowery elektryczne, górskie, miejskie,
wyścigowe, sprzęt warsztatowy i inne.
Proponujemy Państwu pakiet świadczeń dla uczestników targów oraz osób wizytujących.
Zakwaterowanie:
Hotel Hilton Garden Inn Moscow Krasnoselskaya 3*
Hotel Hilton Garden Inn Moscow Krasnoselskaya oferuje pokoje z bezpłatnym WiFi. Goście mają do
dyspozycji centrum fitness, bar oraz restaurację na miejscu. Wszystkie pokoje wyposażone są w telewizor z
płaskim ekranem i obejmują łazienkę z bezpłatnym zestawem kosmetyków. Wszystkie pokoje są
klimatyzowane. Śniadanie serwowane jest w formie bufetu. Na miejscu znajduje się bankomat.
Hotel Holiday Inn Sokolniki 4*
Hotel Holiday Inn Moscow Sokolniki jest położony w odległości ok. 2,5 km od Sokolniki Exhibition &
Convention Centre. Pokoje charakteryzują się nowoczesnym wystrojem i są w pełni klimatyzowane. Zaplecze
gastronomiczne obejmuje 2 restauracje, które serwują różnorodne dania kuchni rosyjskiej i europejskiej. Do
dyspozycji Gości hotelu Holiday Inn Moscow Sokolniki jest doskonale wyposażona sala fitness oraz
całodobowa recepcja.
Świadczenia:
 4 noclegi w pokojach 1-osobowych lub 2-osobowych
 4 śniadania
 polisa ubezpieczeniowa 30.000 EUR NNW i KL 16.000 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 Hilton Garden Inn Moscow Krasnoselskaya 3*
1620,00 PLN / os.
810,00 PLN / os.

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

Pakiet przy zakwaterowaniu w hotelu Holiday Inn Sokolniki 4*
1500,00 PLN / os.
730,00 PLN / os.

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

W ramach kompleksowej obsługi wyjazdu proponujemy również:
rezerwację biletów lotniczych na trasie Warszawa – Berlin – 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:
Electro w Moskwie
W celu zarezerwowania naszych usług prosimy o kontakt z p. Iloną Gruszczyńską:
marketing@intourpolska.pl, tel. +48224390510- 519, +48605121221
www.intourpolska.pl

