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Międzynarodowe Targi Gospodarki Żywnościowej,
Rolnictwa i Ogrodnictwa

GRUNE WOCHE 2020
PAKIET WYJAZDOWY

BERLIN 16.01. - 26.01.2020
Największe światowe targi żywności, rolnictwa i ogrodnictwa, odbywają się w centrum wystawienniczym Messe
Berlin.
Zakres tematyczny obejmuje: artykuły spożywcze i używki, pieczywo, mięso i wędliny, ryby i owoce morza,
nabiał, piwo, wino, szampan, miody, przyprawy, zioła, herbaty; narzędzia i maszyny rolnicze, wyposażenie i
urządzenia produkcyjne dla rolnictwa i ogrodnictwa, nasiona, szklarnie, bydło hodowlane, zwierzęta domowe,
myślistwo i wędkarstwo sprzęt kuchenny, wyposażenie kuchni, agroturystyka.
Proponujemy Państwu pakiet świadczeń dla uczestników targów oraz osób wizytujących.
Zakwaterowanie:
Hotel Azimut Kurfuerstendamm 3*
Elegancki hotel AZIMUT Kurfürstendamm Berlin zapewnia bezpłatne WiFi oraz doskonałe połączenia środkami
transportu publicznego.Wszystkie pokoje są dźwiękoszczelne. W każdym z nich znajduje się nowoczesna
łazienka oraz telewizor z dostępem do kanałów kablowych. Sala śniadaniowa jest klasycznie urządzona.
Zarówno w barze, jak i w przytulnym salonie z kominkiem Goście mogą delektować się obfitym śniadaniem w
formie bufetu oraz drinkami.
Hotel City East 4*
Hotel ten usytuowany jest 15 minut jazdy tramwajem od słynnego placu Alexanderplatz w Berlinie i oferuje dania
kuchni lokalnej oraz centrum fitness. W holu dostępny jest bezpłatny punkt internetowy. Przestronne mieszczą
łazienkę i wyposażone są w telewizor z dostępem do kanałów satelitarnych. Przez całą dobę Goście mogą
korzystać z obsługi pokoju. Codziennie rano na miejscu serwowane jest obfite śniadanie w formie bufetu.
Restauracja Grenzlos, bar New Orleans oraz tradycyjne berlińskie bistro oferują duży wybór znakomitych potraw
i napojów.
Świadczenia:
 10 noclegów w pokojach jedno- lub dwuosobowych
 10 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 Azimut Kurfuerstendamm 3*
1860,00 PLN / os.
1160,00 PLN / os.

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

Pakiet przy zakwaterowaniu w hotelu City East 4*
1780,00 PLN / os. zakwaterowanie 1 osoby w pokoju 2-os. ze śniadaniami
1170,00 PLN / os. dopłata do pokoju 1-osobowego ze śniadaniami
W ramach kompleksowej obsługi wyjazdu proponujemy również:
rezerwację biletów lotniczych na trasie Warszawa – Berlin - 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:
KazAgro w Astanie, Elmia Garden w Jonkoping
W celu zarezerwowania naszych usług prosimy o kontakt z p. Iloną Gruszczyńską:
marketing@intourpolska.pl, tel. +48224390510- 519, +48605121221
www.intourpolska.pl

