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Międzynarodowe Targi Edukacji

EDUEXPO 2020
PAKIET WYJAZDOWY

BAKU 07.10. – 10.10.2020
ONZ jest

Wystawa EDUEXPO każdego roku gromadzi w jednym miejscu wiodące instytucje szkolnictwa w
Azerbejdżanie, jak również w Europie. Targi poświęcone są sektorom kształcenia specjalnego i średniego
specjalnego, programom magisterskim, MBA, programom studiów za granicą i wymianie studentów. Dużą
popularnością cieszą się nowe technologie informatyczne w dziedzinie edukacji, sprzętu w sektorze edukacji i
błyskawicznego testowania wiedzy.
Proponujemy Państwu pakiet świadczeń dla uczestników targów oraz osób wizytujących.
Zakwaterowanie:
Hotel EMERALD 4*
Hotel Emerald oferuje saunę, centrum fitness oraz kryty basen. We wszystkich pomieszczeniach można
korzystać z bezpłatnego WiFi. Każdy pokój i apartament jest klimatyzowany i wyposażony w sejf, minibar
oraz telewizor z płaskim ekranem i dostępem do kanałów satelitarnych. W pokojach mieści się również
łazienka z suszarką do włosów, szlafrokiem i bezpłatnym zestawem kosmetyków.
W restauracji hotelowej serwowane są dania kuchni europejskiej, tureckiej i azerskiej.
Świadczenia:
3 noclegi w pokojach 1 lub 2-osobowych kategorii standard
3 śniadania
indywidualny transfer przylotowy lotnisko – hotel - lotnisko
indywidualny transfer hotel – targi w dniu 08.10.2020
e-wiza do Azerbejdżanu
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 EMERALD 4*
540,00 PLN/ os.
150,00 PLN /os.

zakwaterowanie 1 osoby w pokoju 2-os. ze śniadaniami
dopłata do pokoju 1-osobowego 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 przygotowaniu pakiety wyjazdowe m.in. na targi edukacyjne:
w Mińsku, w Sankt Petersburgu, w Ałmaty
W celu zarezerwowania naszych usług prosimy o kontakt z p. Iloną Gruszczyńską:
marketing@intourpolska.pl, tel. +48224390510- 519, +48605121221
www.intourpolska.pl

