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

Chińska wystawa drewna to międzynarodowa wystawa poświęcona światowemu importowi i eksportowi drewna
oraz wyrobów drewnianych. Wystawa odbywa się w centrum wystawienniczym Shanghai New International Expo
Centre (SNIEC). China Wood Expo to miejsce spotkań krajowych i międzynarodowych producentów, odbiorców i
wszystkich innych zainteresowanych tematem drewna, jego promowaniem i nowymi rynkami zbytu.
Tematyka targów to: kłoda, tarcica, deska, podłoga, bambus, wyroby drewniane - drzwi drewniane, okna
drewniane, schody, dom drewniany, konstrukcje drewniane, meble, maszyny do obróbki drewna, wyroby
dekoracyjne.
Proponujemy Państwu pakiet świadczeń dla uczestników targów oraz osób wizytujących.
Zakwaterowanie:
Hotel Tong Mao Pudong 3*
Hotel Shanghai Tong Mao oferuje luksusowe pokoje, bezpłatne WiFi, kryty basen oraz centrum fitness. W
każdym pokoju znajduje się sejf, minibar oraz telewizor z dostępem do kanałów kablowych. Pokoje obejmują też
dużą łazienkę z wanną i prysznicem ze strumieniem deszczowym. Na miejscu dostępny jest kantor wymiany
walut, bankomat oraz kilka sal konferencyjnych. Na parterze usytuowana jest restauracja Korean Food Hall, która
serwuje pyszne dania kuchni koreańskiej. W barze kawowym Four Season oferowane są chińskie i zachodnie
specjały w formie bufetu, jak również napoje i przekąski.
Hotel Ramada Plaza Pudong South 4*
Ramada Plaza Pudong Shanghai oddalony jest o 10 minut jazdy od centrum Shanghai New International Expo
Center. Oferuje on kryty basen, korty tenisowe i masaże relaksacyjne. We wszystkich pomieszczeniach można
korzystać z bezpłatnego WiFi. Na miejscu dostępny jest bezpłatny parking. Wszystkie pokoje są klimatyzowane i
wyposażone w telewizor, minibar oraz czajnik elektryczny, łazienkę z wanną i suszarką do włosów. Hotel
zapewnia bezpłatny transfer busem do centrum Shanghai New International Expo Center. Recepcja z
przechowalnią bagażu czynna jest przez całą dobę. Na terenie hotelu znajdują się restauracje Golden Wing
Chinese i Innovation Western.
Świadczenia:
• 5 noclegi w pokojach jedno- lub dwuosobowych
• 5 śniadania
• polisa ubezpieczeniowa 30.000 EUR NNW i KL 16.000 PLN na cały okres pobytu
• 24-godzinna asysta telefoniczna pracownika Intour Polska
Koszt pakietu brutto (wszystkich wymienionych wyżej usług):
Pakiet przy zakwaterowaniu w hotelu Tong mao Pudong 3*
1060,00 PLN /os. zakwaterowanie 1 osoby w pokoju 2-os. ze śniadaniami
220,00 PLN /os. dopłata do pokoju 1-os. ze śniadaniami
Pakiet przy zakwaterowaniu w hotelu Ramada Plaza Puding South 4*
1100,00 PLN /os.

zakwaterowanie 1 osoby w pokoju 1-os. lub 2-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 – 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:
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

