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Międzynarodowe Targi Budowlane

BUDPRAGRES 2020
PAKIET WYJAZDOWY

MIŃSK 14.09. - 18.09.2020
Budpragres to największa wystawa budowlana na Białorusi. Wśród wystawców znajdują się wiodący krajowi i
międzynarodowi dostawcy z branży materiałów budowlanych, maszyn budowlanych, usług budowlanych i wielu
innych.
Tematyka imprezy obejmuje: maszyny i technologie budowlane, materiały budowlane, chemię budowlaną,
projektowanie i wyposażenie wnętrz, architekturę i projektowanie, armaturę sanitarną, ogrzewanie, wentylację,
klimatyzację, wodę, gaz, energię, usługi komunalne i inne.
Proponujemy Państwu pakiet świadczeń dla uczestników targów oraz osób wizytujących.
Zakwaterowanie:
Hotel Victoria (Victoria I) 4*
Do dyspozycji Gości są klimatyzowane pokoje z minibarem. 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. Na miejscu
dostępny jest także bezpłatny prywatny parking.
Hotel BonHotel 3*
BonHotel usytuowany jest w centrum Mińska. Oferuje bezpłatny bezprzewodowy dostęp do Internetu.
Pokoje są klimatyzowane i wyposażone w sejf oraz telewizor z płaskim ekranem i dostępem do kanałów telewizji
satelitarnej. W łazience znajduje się suszarka do włosów.
Każdego ranka serwowane jest śniadanie w formie bufetu. Hotelowa restauracja zaprasza na dania kuchni
europejskiej i białoruskiej. Do dyspozycji Gości jest też bar przekąskowy.
Świadczenia:
4 noclegi w pokojach jedno- lub dwuosobowych
4 śniadania
indywidualny transfer lotnisko – hotel - lotnisko
indywidualny transfer hotel – targi w dniu 15.09.2020
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 Victoria I 4*
1450,00 PLN / os. zakwaterowanie 1 osoby w pokoju 2-os. ze śniadaniami
260,00 PLN / os. dopłata do pokoju 1-os. ze śniadaniami
Pakiet przy zakwaterowaniu w hotelu BonHotel 3*
1120,00 PLN / os. zakwaterowanie 1 osoby w pokoju 2-os. ze śniadaniami
180,00 PLN / os. dopłata do pokoju 1-os. ze śniadaniami
W ramach kompleksowej oferty proponujemy również:
rezerwację biletów lotniczych na trasie Warszawa – Mińsk – Warszawa,
zapewnienie hostessy na stoisku targowym, rezerwację stolika w restauracji, zwiedzanie miasta z
przewodnikiem
W sprzedaży pakiety wyjazdowe m.in. na targi:
Kazbuild w Ałmaty, BakuBuild w Azerbejdżanie, Nordbygg w Sztokholmie, BAU w Monachium
W celu zarezerwowania naszych usług prosimy o kontakt z p. Iloną Gruszczyńską:
marketing@intourpolska.pl, tel. +48224390510- 519, +48605121221
www.intourpolska.pl

