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Międzynarodowa Wystawa Produktów Ekologicznych
i Naturalnych

SANA 2020
PAKIET WYJAZDOWY

BOLONIA 10.09. - 14.09.2020
SANA to wiodące międzynarodowe targi produktów ekologicznych i naturalnych we Włoszech.
Jest to wydarzenie dla społeczności biznesowej oraz okazja do sprawdzenia nowości na rynku.
Wydarzenie obejmuje trzy obszary: żywność – szeroko pojęty temat ekologicznych i naturalnych produktów;
Care & Beauty - przegląd wiodących producentów kosmetyków naturalnych i organicznych, produktów do
pielęgnacji skóry, preparatów ziołowych i suplementów diety; Green Lifestyle - podróż przez sposób myślenia,
wartości i produkty ekologicznego, zdrowego i odpowiedzialnego stylu życia.
SANA jest wiodącą włoską wizytówką produktów naturalnych i ekologicznych: przyciąga coraz większą liczbę
zagranicznych nabywców.
Proponujemy Państwu pakiet świadczeń dla uczestników targów oraz osób wizytujących.
Zakwaterowanie:
Hotel Novotel Bologna Fiera 4*
Obiekt usytuowany jest 2 minuty jazdy od centrum targowego Bologna Fiere. Gustownie urządzone pokoje z
bezpłatnym WiFi wyposażone są w klimatyzację, ekspres do kawy i telewizor z płaskim ekranem.
Restauracja Brunello zaprasza na zdrowe, odpowiednio zbilansowane posiłki.
Lokal oferuje ponadto duży wybór win. Jest on otwarty codziennie do północy.
Obsługa pokoju dostępna jest od 06:30 do 00:00.
Świadczenia:
 4 noclegi w pokojach jedno- lub dwuosobowych
 4 śniadania
 polisa ubezpieczeniowa w wariancie rozszerzonym 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
Koszt pakietu brutto (wszystkich wymienionych wyżej usług):
Pakiet przy zakwaterowaniu w hotelu Novotel Bologna Fiera 4*
990,00 PLN / os. zakwaterowanie 1 osoby w pokoju 2-os. ze śniadaniami
880,00 PLN / os. dopłata do pokoju 1-osobowego ze śniadaniami
W ramach kompleksowej obsługi wyjazdu proponujemy również:
-

rezerwację biletów lotniczych na trasie Warszawa – Bolonia - 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:
CPM w Moskwie, PURE LONDON w Londynie
W celu zarezerwowania naszych usług prosimy o kontakt z p. Iloną Gruszczyńską:
marketing@intourpolska.pl, tel. +48224390510- 519, +48605121221
www.intourpolska.pl

