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

MEBEL to największy pokaz mebli i najważniejsze wydarzenie branżowe w Rosji i Europie Wschodniej.
Każdej jesieni Expocentre gromadzi wiodące światowe marki i producentów, projektantów i dekoratorów
wnętrz, aby zaprezentować nowe kolekcje i najlepsze produkty mody meblowej. Wystawa obejmuje szeroki
wybór ekskluzywnych jak i niedrogich mebli do sypialni, jadalni, salonów, żłobków i kuchni, a także kanapy i
fotele, wyposażenie, materiały wykończeniowe i różne elementy wystroju.
Proponujemy Państwu pakiet świadczeń dla uczestników targów oraz osób wizytujących.
Zakwaterowanie:
Hotel Danilovskaya 4*
Ten cichy hotel położony jest w parku obok Monasteru Daniłowskiego, w południowej części Moskwy. Na
miejscu Goście mogą bezpłatnie korzystać z parkingu oraz WiFi. Hotel zapewnia przestronne, klimatyzowane
pokoje, które umeblowane są w stylu klasycznym. Do dyspozycji Gości w pokojach jest minibar i suszarka do
włosów. O poranku hotel zaprasza na śniadanie kontynentalne. Restauracja w hotelu Danilovskaya serwuje
lokalne specjały oraz tradycyjne wypieki.
Świadczenia :
 5 noclegów w pokojach jedno- lub dwuosobowych
 5 śniadań
 indywidualny transfer lotnisko – hotel - lotnisko
 indywidualny transfer hotel – targi w dniu 23.11.2020
 pośrednictwo w uzyskaniu wizy do Rosji
 polisa ubezpieczeniowa w rozszerzonym wariancie o choroby przewlekłe i nowotworowe,
KL 30.000 EUR NNW 16.000 PLN, na cały okres pobytu w hotelu
 24-godzinna asysta telefoniczna pracownika Intour Polska
 odbiór i dostarczenie dokumentów do klienta za pośrednictwem poczty kurierskiej
Koszt pakietu (wszystkich wymienionych wyżej usług):
Pakiet przy zakwaterowaniu w hotelu Danilovskaya 4*
1420,00 PLN / os.
520,00 PLN / os.

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

Dodatkowo płatne stałe opłaty wizowe: opłata konsularna oraz opłata centrum wizowego 260,00 PLN.
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
 opcjonalnie zapewnienie hostessy na stoisku targowym, rezerwację stolika w restauracji, zwiedzanie
miasta z przewodnikiem.
W sprzedaży pakiety wyjazdowe m.in. na targi:
Aquatherm w Kazachstanie, Aquatherm w Azerbejdżanie, ISK Sodex w Turcji
W celu zarezerwowania naszych usług prosimy o kontakt z p. Iloną Gruszczyńską:
marketing@intourpolska.pl, tel. +48224390510- 519, +48605121221
www.intourpolska.pl

