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

To jedne z największych międzynarodowych targi ślubnych w Europie i na świecie. W czasie trwania targów
zostaną zaprezentowane kolekcje odzieży ślubnej, wieczorowej, męskiej, a także bielizna i akcesoria.
EBW odbywają się w centrum wystawienniczym MESSE ESSEN GmbH.
Europejski Tydzień Ślubny to targi branży ślubnej, które dają uczestnikom możliwość obejrzenia najnowszych
kolekcji z ponad 40 krajów.
Proponujemy Państwu pakiet świadczeń dla uczestników targów oraz osób wizytujących.
Zakwaterowanie:
Hotel Mercure Plaza 4*
Hotel Mercure oferuje przestronne i nowowcesnie urzązone pokoje. Każdy z nich jest klimatyzowany i obejmuje
łazienkę. Goście mogą bezpłatnie korzystać z WiFi.
Codziennie o poranku serwowane jest obfite śniadanie w formie bufetu. Bar Boxengasse zaprasza Gości na drinki
i przekąski. W okresie letnim czynny jest hotelowy taras.
Goście mogą bezpłatnie korzystać z basenu i sauny, które znajdują się w sąsiednim budynku, połączonym z
hotelem drzwiami.
Na miejscu dostępny jest publiczny parking podziemny. Do dyspozycji Gości są również stacje ładowania
pojazdów elektrycznych.
Świadczenia:
 3 noclegi w pokojach jednoosobowych lub dwuosobowych
 3 śniadania
 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 Mercure Plaza 4*
987,00 PLN / os.
310,00 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 – Essen – 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:
Bauty Dusseldorf w Dusseldorfie, Cosmopack 2017 w Bolonii, Intercharm w Moskwie
W celu zarezerwowania naszych usług prosimy o kontakt z p.Iloną Gruszczyńską:
marketing@intourpolska.pl, tel. +48224390510- 519, +48605121221
www.intourpolska.pl

