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

Astana Zdorovie 2020 to wystawa dotycząca szeroko pojętego zdrowia. Odbywa się w Centrum Wystawienniczym
Korme Expo w Astanie. Jest to miejsce stworzone do prezentacji sprzętu medycznego, materiałów
eksploatacyjnych, produktów farmaceutycznych i materiałów medycznych.
Tematyka wystawy obejmuje: sprzęt i maszyny medyczne, sprzęt diagnostyczny, narzędzia chirurgiczne, optykę i
okulistykę, biotechnologię, surowce i składniki do produkcji farmaceutycznej, odzież medyczna, pakiety leków,
nowoczesne technologie informacyjne w ochronie zdrowia, ubezpieczenie medyczne.
Proponujemy Państwu pakiet świadczeń dla uczestników targów oraz osób wizytujących.
Zakwaterowanie:
Hotel Jumbaktas 4*
Hotel Jumbaktas Astana jest położony 8 minut jazdy od centrum Astany. Obiekt oferuje bezpłatne WiFi.
Pokoje w hotelu są jasne, przestronne i elegancko wykończone. Wszystkie pokoje są klimatyzowane, oferują
łazienkę i są wyposażone w minibar oraz telewizor z płaskim ekranem.
Codziennie rano w obiekcie serwowane jest śniadanie. Na miejscu podawane są również rozmaite dania kuchni
kazachskiej i europejskiej.
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
• indywidualny 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
Koszt pakietu (wszystkich wymienionych wyżej usług):
Pakiet przy zakwaterowaniu w Hotelu Jumbaktas 4*
830,00 PLN / os.
280,00 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*
930,00 PLN / os.

zakwaterowanie 1 osoby w pokoju 1 os. lub 2-os. ze śniadaniami

W ramach kompleksowej oferty proponujemy również:
rezerwację biletów lotniczych na trasie Warszawa – Astana – Warszawa,
opcjonalnie inne usługi, np. zapewnienie hostessy na stoisku targowym, zwiedzanie miasta
W sprzedaży pakiety wyjazdowe m.in. na targi:
Zdravookhranienie w Moskwie, Medica w Dusseldorfie
W celu zarezerwowania naszych usług prosimy o kontakt z p. Iloną Gruszczyńską:
marketing@intourpolska.pl, tel. +48224390510- 519, +48605121221
www.intourpolska.pl

