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

Międzynarodowe Targi Kawy i Napojów
Ciepłych

COFFEENA 2020
PAKIET WYJAZDOWY

KOLONIA 28.10. – 31.10.2020

Targi COFFEENA to miejsce gdzie wystawcy zaprezentują produkty i usługi związane z kawą, w tym ekspresy
do kawy, młynki , sprzęt dla palarni kaway, akcesoria. Jest to również wydarzenie mające na celu pokazanie
automatycznych rozwiązań sprzedażowych, profesjonalnych systemów do kawy, przekąsek i produktów do
napełniania. Targi COFFEENA odbywają się w centrum wystawowym Messe Köln.
Proponujemy Państwu pakiet świadczeń dla uczestników targów oraz osób wizytujących.
Zakwaterowanie:
Hotel Flandrischer Hof 3*
Ten trzygwiazdkowy hotel oferuje przestronne, nowoczesne pokoje z bezpłatnym WiFi.
Wszystkie pokoje w hotelu Flandrischer Hof wyposażone są w telewizor z dostępem do kanałów satelitarnych.
Codziennie rano w obiekcie serwowane jest obfite śniadanie w formie bufetu.
Za dodatkową opłatą w hotelu Flandrischer Hof dostępne są miejsca parkingowe.
Hotel Tryp By Wyndham City Centre 4*
Przestronne i jasne pokoje w hotelu TRYP by Wyndham Köln City Centre urządzone zostały w atrakcyjnym
śródziemnomorskim stylu. Każdy z nich obejmuje nowoczesną łazienkę i wyposażony jest w biurko, czajnik
elektryczny oraz telewizor z dostępem do kanałów satelitarnych. We wszystkich pomieszczeniach zapewniono
bezpłatne WiFi. Każdego dnia Goście otrzymują bezpłatnie 2 małe butelki wody mineralnej. Codziennie rano w
restauracji Pergola serwowane jest śniadanie w formie bufetu. Hotelowy bar oferuje szeroki wybór napojów, w
tym tradycyjne piwo Kölsch. Na życzenie dostępny jest podziemny parking.
Świadczenia:
 3 noclegi w pokojach jedno/dwuosobowych
 3 śniadnia
 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 Flandrischer Hof 3*
1860,00 PLN / os. zakwaterowanie 1 osoby w pokoju 2-os. ze śniadaniami
735,00 PLN / os. dopłata do pokoju 1-osobowego ze śniadaniami
Pakiet przy zakwaterowaniu w hotelu Tryp By Wyndham City Centre 4*
2000,00 PLN / os.
1660,00 PLN / os.

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

W ramach kompleksowej obsługi wyjazdu proponujemy również:
-

rezerwację biletów lotniczych na trasie Warszawa – Kolonia – 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 China w Szanghaju, Word Food w Stambule, IPLS w Moskwie
W celu zarezerwowania naszych usług prosimy o kontakt z p.Iloną Gruszczyńską:
marketing@intourpolska.pl, tel. +48224390510- 519, +48605121221
www.intourpolska.pl

