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

WORLD OF CHILDHOOD 2020
PAKIET WYJAZDOWY

ERYWAŃ 04.06. - 07.06.2020
Międzynarodowa wystawa odbywa się w Yerevan Expo. Głównym celem tej wystawy jest rozwój rynku
produktów i usług dla dzieci, promowanie nowych produktów bezpiecznych dla dzieci i jednocześnie
bezpiecznych dla środowiska.
Tematyka targów obejmuje: akcesoria dla dzieci tj. odzież, meble, zabawki, środki higieny, posiłki dla dzieci,
rozwój dziecka; usługi finansowe dla dzieci, a także wypoczynek i turystykę dla dzieci.
Proponujemy Państwu pakiet świadczeń dla uczestników targów oraz osób wizytujących.
Zakwaterowanie:
Hotel DIAMOND HOTEL 4*
Hotel położony w centrum miasta, w odległości ok. 2,2 km od centrum wystawowego.
Do dyspozycji Gości są klimatyzowane, urządzone w klasycznym stylu pokoje z minibarem oraz telewizorem z
płaskim ekranem i dostępem do kanałów satelitarnych. W każdym pokoju znajduje się również łazienka z
suszarką do włosów i bezpłatnym zestawem kosmetyków.
W stylowej restauracji serwowane są dania kuchni rosyjskiej, europejskiej i ormiańskiej.
Diamond Hotel Yerevan oferuje całodobową recepcję, taras i bar.
Świadczenia:
 3 noclegi w pokojach jedno – lub dwuosobowych
 3 śniadania
 indywidualny transfer przylotowy lotnisko – hotel - lotnisko
 indywidualny transfer hotel-targi w dniu 05.06.2020
 polisa ubezpieczeniowa 30.000 EUR NNW i KL 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 Diamond Hotel 4*
790,00 PLN /os. zakwaterowanie 1 osoby w pokoju 2-os. standard ze śniadaniami
360,00 PLN /os. dopłata do pokoju 1-os. standard ze śniadaniami
W ramach kompleksowej obsługi wyjazdu proponujemy również:
-

rezerwację biletów lotniczych na trasie Warszawa – Erywań – Warszawa
opcjonalnie inne usługi, np. wejściówkę na targi, zapewnienie hostessy na stoisku targowym,
zwiedzanie miasta.

W sprzedaży pakiety wyjazdowe m.in. na targi:
KIDS Russia w Moskwie, Baby Time w Krasnodarze, Pitti Immagine Bimbo we Florencji
W celu zarezerwowania naszych usług prosimy o kontakt z p. Iloną Gruszczyńską:
marketing@intourpolska.pl, tel. +48224390510- 519, +48605121221
www.intourpolska.pl

