Międzynarodowe Targi

CJF/Mir Detstva 2019
Zaufało nam wiele firm i korporacji. Dołącz do grona naszych stałych Klientów.

PAKIET WYJAZDOWY

MOSKWA 24.02 – 28.02.2019
Targi Mody Dziecięcej, Młodzieżowej oraz Przyszłych Matek, odbywające się w Międzynarodowym Centrum
Wystawienniczym Crocus Expo.
Tematyka targów obejmuje:
 Artykuły dziecięce
 Odzież
 Obuwie
 Żywność oraz napoje
Proponujemy Państwu pakiet świadczeń dla uczestników targów oraz osób wizytujących
Zakwaterowanie:
Hotel Izmaylovo Vega 4*
Hotel usytuowany w pobliżu Parku Izmaiłowskiego w Moskwie, bezpośrednio przy stacji metra Partizantskaya.
Na Plac Czerwony dojeżdża się metrem ok. 20 minut bez przesiadki. Hotel oferuje pokoje różnych kategorii, z
łazienkami, Tv Sat, telefonem, mini barem. W pokojach dostępne jest bezpłatne WiFi. W hotelu znajduje się
kilka restauracji, które specjalizują się w daniach kuchni rosyjskiej, europejskiej i azjatyckiej.
Świadczenia:
4 noclegów w pokojach 1 lub 2-osobowych
4 śniadania w formie szwedzkiego stołu
indywidualny transfer przylotowy lotnisko – hotel
indywidualny transfer wylotowy hotel - lotnisko
transfer hotel – targi w dniu 25.02.2019
pośrednictwo w uzyskaniu wiz do Rosji
polisa ubezpieczeniowa 30 000 eurNNW i KL na cały okres pobytu w hotelu
miesięczny pakiet mySafety „Bezpieczny Paszport”
24-godzinna asysta telefoniczna pracownika Intour Polska
Koszt pakietu ( wszystkich wymienionych wyżej usług) :
Pakiet przy zakwaterowaniu w Hotelu Izmaylovo Vega3*
1780 PLN / os.
950 PLN / os.

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

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
zapewnienie hostessy na stoisku targowym, rezerwację stolika w restauracji, zwiedzanie
miasta z przewodnikiem
W sprzedaży pakiety wyjazdowe m.in. na targi:
Pitti Immagine Bimbo we Włoszech, Mir Detstva na Białorusi, Central Asia Fashion w Kazachstanie
W celu zarezerwowania naszych usług prosimy o kontakt z p.Iloną Gruszczyńską:
marketing@intourpolska.pl, tel. +48224390510- 519, +48605121221
www.intourpolska.pl

