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

Międzynarodowa wystawa odbywa się w Centrum Wystawienniczym Atakent Expo w Ałmaty.
Wystawa KIHE to największe medyczne wydarzenie dotyczące medycyny naukowej i praktycznej oraz
farmaceutyków w Azji Środkowej. KIHE co roku gromadzi lekarzy różnych specjalności, farmaceutów i
przedsiębiorców z różnych krajów.
Producenci i dostawcy sprzętu medycznego, urządzeń, materiałów eksploatacyjnych do klinik i laboratoriów,
produktów medycznych, urządzenia do produkcji, pakowania i etykietowania farmaceutyków biorą udział w
KIHE.
Proponujemy Państwu pakiet świadczeń dla uczestników targów oraz osób wizytujących.
Zakwaterowanie:
Hotel Best Western Plus Atakent Park 3*
Hotel Best Western Plus Atakent Park usytuowany jest zaledwie 2 minuty spacerem od centrum wystawowego
Atakent. Swoim Gościom oferuje bezpłatny bezprzewodowy dostęp do Internetu oraz czynną przez całą dobę
recepcję. Jasne, klimatyzowane pokoje zostały nowocześnie urządzone w ciepłych barwach. Każdy pokój
wyposażony jest w telewizor i minibar. W łazience znajdują się kapcie i szlafroki. Hotelowa restauracja serwuje
dania kuchni kazachskiej i europejskiej, a bar zaprasza na różnorodne drinki.
Hotel Rahat Palace 5*
Hotel oferuje bezpłatny prywatny parking, pokoje z panoramicznym widokiem oraz centrum spa z krytym
basenem z podgrzewaną wodą. Pokoje w hotelu są klasycznie urządzone i wyposażone w telewizor z
dostępem do kanałów kablowych oraz minbar. Wszystkie dysponują balkonem z widokiem na miasto lub góry
Ałatau. W pokojach mieści się również łazienka z zestawem kosmetyków i suszarką do włosów. W restauracji
Dzhambul i lokalu Grill Restaurant serwowane są dania kuchni międzynarodowej i kazachskiej.
Świadczenia:
 3 noclegi w pokojach jedno – lub dwuosobowych
 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 (wszystkich wymienionych wyżej usług):
Pakiet przy zakwaterowaniu w Hotelu Best Western Atakent 3*
630,00 PLN / os.
290,00 PLN / os.

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

Pakiet przy zakwaterowaniu w Hotelu Rahat Palace 5*
730,00 PLN / os.
330,00 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 – Ałmaty – Warszawa,
opcjonalnie inne usługi, np. zapewnienie hostessy na stoisku targowym, zwiedzanie miasta
W sprzedaży pakiety wyjazdowe m.in. na targi:
Zdravookhranienie w Moskwie, Medica w Dusseldorfie
W celu zarezerwowania naszych usług prosimy o kontakt z p. Iloną Gruszczyńską:
marketing@intourpolska.pl, tel. +48224390510- 519, +48605121221
www.intourpolska.pl

