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

AgriTek & Farmetk Astana odbywa się w centrum wystawowym Korme Expo Center Astana.
Wystawcy i odwiedzjący mogą zaprezentować i zapoznać się z ofertą podmiotów z Kazachstanu i podmiotów
międzynarodowych związanych z sektorami: rybołówstwo, przemysł leśny, rolnictwo, ogrodnictwo, rolnictwo,
ogrodnictwo.
Proponujemy Państwu pakiet świadczeń dla uczestników targów oraz osób wizytujących.
Zakwaterowanie:
Hotel Jumbaktas 4*
Hotel biznesowy, otwarty w 2011 roku, położony w bliskiej odległości od Korme Expo. Oferuje pokoje
wyposażone w klimatyzację, telefon, lodówkę, telewizor z telewizją satelitarną, bezprzewodowy dostęp do
Internetu. Restauracja serwuje dania kuchni europejskiej.
Hotel Best Western Plus 3*
Hotel Best Western Plus Astana, który zapewnia bezpłatne WiFi, położony jest w centrum miasta Astana. W
hotelowej restauracji serwowane są różnorodne potrawy.
Każdy pokój w hotelu jest wyposażony w klimatyzację, telewizor z płaskim ekranem, minibar, sejf oraz zestaw
do parzenia kawy i herbaty. W każdym znajduje się łazienka z wanną lub prysznicem, szlafrokami, kapciami i
bezpłatnym zestawem kosmetyków. Hotel zapewnia czynną przez całą dobę recepcję.
Świadczenia:
• 3 noclegi w pokojach jedno – lub dwuosobowych
• śniadania
• indywidualny transfer lotnisko – hotel - lotnisko
• polisa ubezpieczeniowa 30.000 EUR NNW i KL 16.000 PLN na cały okres pobytu w hotelu
• 24-godzinna asysta telefoniczna pracownika Intour Polska
• odbiór i dostarczenie dokumentów do klienta za pośrednictwem poczty kurierskiej
Koszt pakietu (wszystkich wymienionych wyżej usług):
Pakiet przy zakwaterowaniu w hotelu Jumbaktas 4*
770,00 PLN/ os.
200,00 PLN/ os.

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

Pakiet przy zakwaterowaniu w hotelu Best Western Plus 3*
530,00 PLN/ os. zakwaterowanie 1 osoby w pokoju 2-os. ze śniadaniami
270,00 PLN/ os. dopłata do pokoju 1-os. ze śniadaniami
W ramach kompleksowej oferty proponujemy również:
rezerwację biletów lotniczych na trasie Warszawa – Ałmaty – Warszawa,
opcjonalnie inne usługi, np. wejściówkę na targi, zapewnienie hostessy na stoisku targowym,
zwiedzanie miasta.
W sprzedaży pakiety wyjazdowe na targi m.in.:
Belagro w Mińsku, Agroprodmash w Moskwie, Agrihort w Baku, Agrilevante w Bari.
W celu zarezerwowania naszych usług prosimy o kontakt z p. Iloną Gruszczyńską:
marketing@intourpolska.pl, tel. +48224390510- 519, +48605121221
www.intourpolska.pl

