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

Międzynarodowe Targi Motorowodne Boot odbywają się w centrum wystawienniczym Messe Düsseldorf.
Zakres tematyczny imprezy obejmuje: jachty żaglowe oraz motorowe, wodny sprzęt sportowy, łodzie do
wynajęcia, propozycje wypoczynku na wodzie, nurkowanie, wiosłowanie.
Proponujemy Państwu pakiet świadczeń dla uczestników targów oraz osób wizytujących.
Zakwaterowanie:
Hotel Antares 3*Ten objęty zakazem palenia hotel oferuje czynną przez całą dobę recepcję oraz doskonałe
połączenia komunikacyjne. Obiekt zlokalizowany jest 15 minut jazdy od centrum wystawowego Messe.
Pokoje w obiekcie Antares Düsseldorf są ciche i odznaczają się jasną kolorystyką. Każdy z nich wyposażony
został w nowoczesne biurko i sejf. We wszystkich pomieszczeniach obiektu można korzystać z bezpłatnego
WiFi. Na miejscu serwowane są śniadania.
Hotel Kastens 4*
Hotel Kastens oferuje Gościom bezpłatny bezprzewodowy dostęp do Internetu oraz czynną przez całą dobę
recepcję. Do zabytkowego Starego Miasta można dojść z hotelu w zaledwie 10 minut. Doskonale
wyposażone pokoje w hotelu Kastens oferują telewizor z płaskim ekranem i dostępem do kanałów telewizji
kablowej, minibar oraz łazienkę. Każdego ranka w restauracji śniadaniowej w hotelu Kastens serwowane jest
urozmaicone śniadanie w formie bufetu. W nowoczesnej winiarni można skosztować znakomitych win oraz
tradycyjnych piw Altbier.
Świadczenia:
 9 noclegów w pokojach jednoosobowych lub dwuosobowych
 9 śniadań
 polisa ubezpieczeniowa w wariancie rozszerzonym o choroby przewlekłe i nowotworowe,
KL 30.000 EUR, NNW 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 Antares 3*
3120,00 PLN / os.
2150,00 PLN / os.

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

Pakiet przy zakwaterowaniu w hotelu Kastens 4*
3970,00 PLN / os.
2860,00 PLN / os.

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

W ramach kompleksowej obsługi wyjazdu proponujemy również:
-

rezerwację biletów lotniczych na trasie Warszawa – Düsseldorf– 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:
Furniture Fair w Sztokholmie, Mosbuild w Moskwie, Interzum w Kolonii, Horex w Baku
W celu zarezerwowania naszych usług prosimy o kontakt z p. Iloną Gruszczyńską:
marketing@intourpolska.pl, tel. +48224390510- 519, +48605121221
www.intourpolska.pl

