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

JAPAN MEAT INDUSTRY FAIR 2022
PAKIET WYJAZDOWY

TOKYO 07.03. - 11.03.2022
O Międzynarodowe Targi Żywności odbywają się w centrum wystawienniczym Tokyo Big Sight.
Zakres tematyczny imprezy obejmuje: konserwowane i przetworzone produkty, produkty mleczne, wypieki,
składniki żywnościowe, produkty świeże, mrożone i chłodzone dania, mięso i drób, owoce morza, słodycze,
kawę, maszyny, wyposażenia, sprzęt, opakowania.
Proponujemy Państwu pakiet świadczeń dla uczestników targów oraz osób wizytujących.
Zakwaterowanie:
Hotel Grand Nikko Tokyo Daiba 4*
Grand Nikko Tokyo Daiba został otwarty 1 lipca 2016 roku. Do dyspozycji Gości są przestronne pokoje w
eleganckim europejskim stylu, w których można korzystać z bezpłatnego przewodowego dostępu do Internetu.
W każdym pokoju zapewniono telewizor z płaskim ekranem i dostępem do kanałów satelitarnych, puchowe
poduszki oraz część wypoczynkową. Z pokoi na wyższych piętrach roztacza się panoramiczny widok na Zatokę
Tokijską, Tęczowy Most i wieżę Tokyo Tower. Na 30. piętrze znajduje się restauracja Hamayu serwująca
potrawy w stylu teppanyaki oraz lokal The Grill on 30th specjalizujący się w daniach z grilla. Centrum wystawowe
Tokyo Big Sight oddalone jest od obiektu o 10 minut jazdy pociągiem.
Hotel Tokyo Bay Ariake Washington 3*
Hotel Tokyo Bay Ariake Washington położony jest 3 minuty spacerem od dworca kolejowego Ariake Monorail
(linia Yurikamome). Oferuje on zakwaterowanie z bezpłatnym WiFi. Na terenie obiektu mieści się też pralnia
samoobsługowa oraz sklep z artykułami pierwszej potrzeby. Wszystkie pokoje są klimatyzowane i
charakteryzują się prostym wystrojem we współczesnym stylu. Zapewniają one prywatną łazienkę, herbatę oraz
telewizor z dostępem do płatnej usługi wideo na życzenie. W całodobowej recepcji dostępny jest sejf,
przechowalnia bagażu i kantor wymiany walut. Hotel jest położony tuż obok centrum wystawowego Tokyo Big
Sight.
Świadczenia:
• 4 noclegi w pokojach jedno- lub dwuosobowych
• 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 Hotel Grand Nikko Tokyo Daiba 4*
2500,00 PLN / os. zakwaterowanie 1 osoby w pokoju 2-os. ze śniadaniami
1690,00 PLN / os. dopłata do pokoju 1-os ze śniadaniami

Pakiet przy zakwaterowaniu w hotelu Hotel Tokyo Bay Ariake Washington 3*
1200,00 PLN / os. zakwaterowanie 1 osoby w pokoju 2-os. ze śniadaniami
300,00 PLN / os. dopłata do pokoju 1-os ze śniadaniami
W ramach kompleksowej obsługi wyjazdu proponujemy również:
rezerwację biletów lotniczych na trasie Warszawa – Tokio– 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 Canada w Toronto, Sial w Paryżu, Anuga w Kolonii
W celu zarezerwowania naszych usług prosimy o kontakt z p. Iloną Gruszczyńską:
marketing@intourpolska.pl, tel. +48224390510- 519, +48605121221
www.intourpolska.pl

