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

Międzynarodowe Targi Rolno-Spożywcze

BELAGRO 2020
PAKIET WYJAZDOWY

MIŃSK 01.06. – 06.06.2020
BELAGRO to międzynarodowa wystawa dotycząca maszyn, urządzeń i technologii do produkcji, przetwarzania,
transportu i przechowywania produktów rolnych. Jest wiodącym wydarzeniem przemysłu rolnego i jedną z
najbardziej autoryzowanych i reprezentatywnych imprez w Republice Białorusi. Jest częścią Białoruskiego
Tygodnia Rolno-Przemysłowego, który obejmuje również targi Przemysł spożywczy, Opakowania i Etykiety oraz
Mikroklimat i Zimno. Wystawa odbywa się w centrum wystawienniczym Minsk Expo.
Proponujemy Państwu pakiet świadczeń dla uczestników targów oraz osób wizytujących.
Zakwaterowanie:
Hotel Slavyanskaya 3*
Hotel Slavyanskaya oferuje klimatyzowane pokoje wyposażone w telewizor z płaskim ekranem. W każdym z nich
znajduje się też łazienka z suszarką do włosów i bezpłatnym zestawem kosmetyków. Pozostałe udogodnienia
obejmują biurko. Restauracja hotelowa serwuje dania kuchni europejskiej i białoruskiej. Hotel dysponuje też
biurem informacji turystycznej.
Hotel Victoria (Victoria I) 4*
Do dyspozycji Gości są klimatyzowane pokoje z minibarem. Na miejscu dostępny jest także bezpłatny prywatny
parking. Hotel Victoria oferuje bezpłatne WiFi.
Nowoczesne pokoje urządzone zostały w indywidualnym stylu, który podkreślają grafiki ścienne. W każdym z nich
znajduje się telewizor z płaskim ekranem oraz łazienka z suszarką do włosów.
Stylowe restauracje w hotelu Victoria serwują dania kuchni białoruskiej i europejskiej, a bar Pizza&Sushi w holu
zaprasza na drinki oraz przekąski.
Świadczenia:
 5 noclegów w pokojach jedno-lub dwuosobowych
 5 śniadań
 indywidualny transfer przylotowy lotnisko – hotel - lotnisko
 indywidualny transfer hotel – targi w dniu 02.06.2020
 polisa ubezpieczeniowa 10.000 EUR NNW i KL 10.000 EUR na cały okres pobytu w hotelu
 24-godzinna asysta telefoniczna pracownika Intour Polska
Koszt pakietu (wszystkich wymienionych wyżej usług):
Pakiet przy zakwaterowaniu w hotelu Slavyanskaya 3*
1400,00 PLN / os. zakwaterowanie 1 osoby w pokoju 2-os. ze śniadaniami
490,00 PLN / os. dopłata do pokoju 1-os. ze śniadaniami
Pakiet przy zakwaterowaniu w hotelu Victoria I 4*
1840,00 PLN / os. zakwaterowanie 1 osoby w pokoju 2-os. ze śniadaniami
200,00 PLN / os. dopłata do pokoju 1-os. ze śniadaniami
W ramach kompleksowej oferty proponujemy również:
-

rezerwację biletów lotniczych na trasie Warszawa – Mińsk – Warszawa,
opcjonalnie inne usługi, np. zapewnienie hostessy na stoisku targowym,
rezerwację stolika w restauracji, zwiedzanie miasta z przewodnikiem polskojęzycznym.
W sprzedaży pakiety wyjazdowe m.in. na targi:
World Food w Kazachstanie, Agroprodmash w Moskwie, Grune Woche w Berlinie
W celu zarezerwowania naszych usług prosimy o kontakt z p. Iloną Gruszczyńską:
marketing@intourpolska.pl, tel. +48224390510- 519, +48605121221
www.intourpolska.pl

