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

Międzynarodowe Targi Ślubne odbywają się w centrum wystawowym National Exhibition and Convention Center
(Shanghai).
Zakres tematyczny: fotografia i reportaż śłubny, materiały eksploatacyjne i sprzęt, moda ślibna (suknie ślubne,
suknie wieczorowe, buty, dodatki, odzież męska), makijaż i manicure ślubny, tkaniny, opakowania, projektowanie
przestrzeni, dekoracje, meble.
Proponujemy Państwu pakiet świadczeń dla uczestników targów oraz osób wizytujących.
Zakwaterowanie:
Hotel Hyatt Place Hongqiao CBD 3*
Wszystkie niezwykle przytulne i nowoczesne pokoje w tym hotelu wyposażone są w telewizor z płaskim ekranem.
Hotel zapewnia wysokiej jakości meble i pościel. W każdym pokoju znajduje się lodówka, sprzęt do prasowania
oraz zestaw do parzenia kawy i herbaty. Prywatna łazienka w każdej jednostce wyposażona jest w najwyższej
jakości kosmetyki do pielęgnacji włosów i skóry. Centrum targowe znajduje się niecałe 15 minut jazdy od hotelu.
Goście mogą korzystać z całodobowych restauracji.
Hotel Highton International 4*
Dobrze urządzone pokoje wyposażone są w bezpłatny przewodowy dostęp do Internetu i minibar. Wszystkie pokoje
wyposażone są w garderobę, telewizję kablową i klimatyzację. W łazience znajduje się bezpłatny zestaw
kosmetyków, prysznic i suszarka do włosów. Wynajem samochodów, bankomat i kantor wymiany walut są
dostępne dla wygody gości. W hotelowych restauracjach serwowane są dania chińskie, zachodnie i koreańskie.
Dostępna jest obsługa pokoju.
Świadczenia:
• 3 noclegi w pokojach jednoosobowych lub dwuosobowych
• 3 śniadania
• polisa ubezpieczeniowa w wariancie rozszerzonym o choroby przewlekłe i nowotworowe,
KL 30.000 EUR NNW 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 Hyatt Place Hongqiao CBD 3*
840,00 PLN /os.
550,00 PLN /os.

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

Pakiet przy zakwaterowaniu w Highton International 4*
960,00 PLN /os.
520,00 PLN /os.

zakwaterowanie 1 osoby w pokoju 2-os. ze śniadaniami
dopłata do pokoju 1-osobowego 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 – Szanghaj – 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:
Sial Paris w Paryżu, Word Food w Stambule, Word Food w Moskwie
W celu zarezerwowania naszych usług prosimy o kontakt z p.Iloną Gruszczyńską:
marketing@intourpolska.pl, tel. +48224390510- 519, +48605121221
www.intourpolska.pl

