Międzynarodowa Wystawa Budownictwa,
Materiałów i Technologii Budowlanych
Zaufało nam wiele firm i korporacji. Dołącz do grona naszych stałych Klientów.

ONZ jest

YAPI TURKEY BUILD 2020
PAKIET WYJAZDOWY

STAMBUŁ 17.04. – 22.04.2020
Wystawa YAPI - TURKEYBUILD to międzynarodowe wydarzenie które zrzesza przedstawicieli branży
budowlanej z Turcji, Bałkanów, Afryki Północnej, Bliskiego Wschodu, Rosji i WNP. To okazja do
zaprezentowania i odkrycia innowacji produktowych.
Tematyka związana z wystawą to: wyposażenie łazienek, kuchni, chemia budowlana, systemy budowlane,
oprogramowanie, zbrojenie betonu, maszyny budowlane i narzędzia ręczne, elementy konstrukcji stalowych,
systemy transportu, usługi, drzwi, bramy, elektryczność, oświetlenie, pokrycia elewacji, materiały
wykończeniowe, wykładziny podłogowe, izolacja cieplna, wodna, akustyczna i ogniowa, architektura
krajobrazu, systemy balustrad i inne.
Proponujemy Państwu pakiet świadczeń dla uczestników targów oraz osób wizytujących.
Zakwaterowanie:
Hotel DAB 4*
Hotel Dab położony jest w miejscowości Esenyurt i oferuje klimatyzowane apartamenty z nowoczesnym
wyposażeniem. W całym obiekcie można korzystać z bezpłatnego bezprzewodowego dostępu do Internetu.
Obiekt zapewnia także bezpłatny transfer lotniskowy. Wszystkie pokoje w hotelu Dab wyposażone są w sejf,
biurko, telewizor z płaskim ekranem i dostępem do kanałów telewizji satelitarnej oraz minibar. W prywatnej
łazience znajduje się prysznic, suszarka do włosów, kapcie i bezpłatny zestaw kosmetyków.
Recepcja czynna przez całą dobę oferuje przechowalnię bagażu, obsługę pokoju i kantor wymiany walut. Na
życzenie i za dodatkową opłatą oferowane są usługi pralni chemicznej i prasowania.
Śniadania oferowane są w formie bufetu, a w hotelowej restauracji można zjeść lunch i kolację.
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 DAB 4*
760,00 PLN / os.
250,00 PLN / os.

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

W ramach kompleksowej obsługi proponujemy również:
-

rezerwację biletów lotniczych na trasie Warszawa – Stambuł – Warszawa,
opcjonalnie inne usługi, np. wejściówkę na targi, zapewnienie hostessy na stoisku targowym,
zwiedzanie miasta
W sprzedaży pakiety wyjazdowe m.in. na targi:
Sial China w Szanghaju, World Food w Moskwie, World Food w Ałmaty, Macfrut w Rimini
W celu zarezerwowania naszych usług prosimy o kontakt z p. Iloną Gruszczyńską:
marketing@intourpolska.pl, tel. +48224390510-519, +48605121221
www.intourpolska.pl

