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GUANGZHOU 03.03. – 06.03.2020
Międzynarodowe Targi Przemysłu Drukarskiego odbywają się na terenie China Import and Export Fair Complex,
Guangzhou, teren A.
Zakres tematyczny to: sprzęt do drukowania, etykietowania i pakowania, materiały i produkty opakowaniowe, a
także rozwiązania logistyczne.
Proponujemy Państwu pakiet świadczeń dla uczestników targów oraz osób wizytujących.
Zakwaterowanie:
Hotel WASSIM 4*
Hotel WASSIM oddalony jest o 5 minut jazdy od stacji metra Chigang. Na terenie całego obiektu obowiązuje
zakaz palenia. Bezpłatnego WiFi jst dostępne w całym obiekcie. Gustownie urządzone pokoje wyposażone są w
telewizory z płaskim ekranem i dostępem do kanałów kablowych oraz satelitarnych, a także sejf oraz czajnik
elektryczny. Goście znajdą także w pokojach bezpłatną wodę mineralną i herbatę. Łazienka w pokojach
wyposażona jest w prysznic i bezpłatny zestaw kosmetyków.
W czynnej przez całą dobę recepcji można przechować bagaż. Obiekt zapewnia także usługi pralni, w tym pralni
chemicznej. Hotelowa restauracja zaprasza na śniadanie w formie bufetu.
Świadczenia:
 3 noclegi w pokojach jedno- lub dwuosobowych
 3 śniadania
 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 WASSIM 4*
590,00 PLN /os.
420,00 PLN /os.

zakwaterowanie 1 osoby w pokoju 2-os. ze śniadaniami
dopłata do pokoju 1-os. ze śniadaniami

Dodatkowo płatne stałe opłaty wizowe: opłata konsularna oraz opłata centrum wizowego 445,00 PLN.
W ramach kompleksowej obsługi wyjazdu proponujemy również:
-

rezerwację biletów lotniczych na trasie Warszawa – Lotnisko Kanton Baiyun – 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:
Intercharm w Moskwie, Beauty World Middle East w Dubaju, Cosmopack w Bolonii
W celu zarezerwowania naszych usług prosimy o kontakt z p.Iloną Gruszczyńską:
marketing@intourpolska.pl, tel. +48224390510- 519, +48605121221
www.intourpolska.pl

