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

Międzynarodowa Wystawa Energii, Sprzętu
Elektrycznego i Budowy Maszyn

POWEREXPO ASTANA 2022
PAKIET WYJAZDOWY

ASTANA 26.04. - 29.04.2022
Międzynarodowa wystawa odbywa się w Centrum Wystawienniczym Korme Expo w Astanie.
POWEREXPO Astana zaprasza producentów i dostawców sprzętu elektrycznego, produktów przewodów
elektrycznych, systemów sterowania, komunikacji, ochrony przekaźników i automatyki, środków do diagnostyki
i produktów oświetleniowych.
Tematyka targów obejmuje: energetykę i elektrotechnikę, alternatywne źródła energii, oszczędzanie energii,
kable i przewody, oświetlenie.
Proponujemy Państwu pakiet świadczeń dla uczestników targów oraz osób wizytujących.
Zakwaterowanie:
Hotel Royal Park Astana 4*
Hotel ten położony jest w Astanie na lewym brzegu rzeki Iszym. Obiekt zapewnia bezpłatne WiFi. Personel
recepcji służy pomocą przez całą dobę. Wnętrza jasnych, klimatyzowanych pokoi urządzone zostały w stylu
klasycznym. W każdym pokoju znajduje się telewizor z płaskim ekranem oraz łazienka z bezpłatnym zestawem
kosmetyków. Restauracja Soprano zaprasza na dania kuchni kazachskiej i europejskiej. W hotelowym barze
podawane są rozmaite drinki. Ponadto Goście mogą zamówić chińskie i włoskie specjały w restauracji
Turandot and Bolognese oraz wypić kawę w kawiarni Shafran.
Hotel Beijing Palace Soluxe 5*
Ten pięciogwiazdkowy hotel z fasadą w stylu chińskim położony jest w centrum Astany. Hotel zapewnia
dźwiękoszczelne pokoje z telewizorami z płaskim ekranem jak również wyłożoną marmurem łazienkę ze
szlafrokami i zestawem kosmetyków.
Restauracja The Great Wall serwuje wykwintne dania kuchni chińskiej, zaś restauracja Madonna zaprasza na
europejskie potrawy. Codziennie rano podawane jest lekkie śniadanie.
Świadczenia:
3 noclegi w pokojach jedno- lub dwuosobowych
śniadania
transfer przylotowy 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

Pakiet przy zakwaterowaniu w Hotelu Royal Park Astana 4*
420,00 PLN / os.
120,00 PLN / os.

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

Pakiet przy zakwaterowaniu w Hotelu Beijing Palace Soluxe 5*
1140,00 PLN / os.
620,00 PLN / os.

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

W ramach kompleksowej oferty proponujemy również:
- rezerwację biletów lotniczych na trasie Warszawa – Astana – Warszawa,
- opcjonalnie zapewnienie hostessy na stoisku targowym, rezerwację stolika w restauracji,
zwiedzanie miasta z przewodnikiem
W sprzedaży pakiety wyjazdowe m.in. na targi:
Mashex w Moskwie, MSV w Berlinie, Caspian Power w Baku, Tube w Dusseldorfie.
W celu zarezerwowania naszych usług prosimy o kontakt z p. Iloną Gruszczyńską:
marketing@intourpolska.pl, tel. +48224390510- 519, +48605121221
www.intourpolska.pl

