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

Międzynarodowe targi jubilerskie HKTDC w Hongkongu to idealne miejsce dla międzynarodowych i
regionalnych producentów biżuterii, hurtowników, sprzedawców detalicznych, dystrybutorów, kupujących i
projektantów, aby poznać światowe rynki.
Główne kategorie wystaw obejmują biżuterię antyczną, markową, srebrną, markowe zegarki i zegary,
rozwiązania IT dla biżuterii, akcesoria jubilerskie, materiały opakowaniowe, narzędzia i sprzęt jubilerski.
Miejsce targów to Hong Kong Convention and Exhibition Centre.
Proponujemy Państwu pakiet świadczeń dla uczestników targów oraz osób wizytujących.
Zakwaterowanie:
Hotel Charterhouse Causewa Bay 3*
Nowoczesne klimatyzowane pokoje z bezpłatnym bezprzewodowym dostępem do Internetu wyposażone są w
ciepłe oświetlenie i drewniane meble. Każdy wyposażony jest w telewizję satelitarną, minibar i sejf.
Hotel zapewnia również usługi pralni. Restauracja Gazebo oferuje szeroki wybór dań kuchni orientalnej i
zachodniej w formie bufetu. Hotel znajduje się 5 minut jazdy od centrum kongresowego i wystawowego w
Hongkongu.
Hotel Cosmo 4*
Stylowy hotel Cosmo Hong Kong to czterogwiazdkowy hotel butikowy usytuowany jest pomiędzy dzielnicami
Causeway Bay i Wan Chai na wyspie Hongkong. Obiekt oferuje przytulne pokoje z dużymi oknami. Każdy pokój
jest wyposażony w telewizor z płaskim ekranem i dostępem do kanałów kablowych oraz zestaw do parzenia
kawy i herbaty. W pokojach mieści się również łazienka z zestawem kosmetyków i suszarką do włosów.Na
miejscu można skorzystać z usług pralni tradycyjnej i chemicznej.
Świadczenia:
• 5 noclegów w pokojach jedno- lub dwuosobowych
• 5 śniadań
• 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 Charterhouse Causeway Bay 3*
1700,00 PLN / os. zakwaterowanie 1 osoby w pokoju 2-os.ze śniadaniami
1340,00 PLN / os. dopłata do pokoju 1-os. ze śniadaniami
Pakiet przy zakwaterowaniu w hotelu Cosmo 4*
1880,00 PLN / os. zakwaterowanie 1 osoby w pokoju 2-os.ze śniadaniami
1250,00 PLN / os. 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 – Hong-Kong – 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, Anuga w Kolonii, World 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

