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

PAKIET WYJAZDOWY

ISM to największe i najważniejsze na świecie targi słodyczy i przekąsek, które odbywają się raz w roku w
Kolonii. Pokazana jest tutaj cała gama wyrobów cukierniczych, przekąsek oraz wyrobów pośrednich.
Miejsce targów to Messe Köln.
Proponujemy Państwu pakiet świadczeń dla uczestników targów oraz osób wizytujących.
Zakwaterowanie:
Hotel Holiday Inn Express Cologne City Centre 3*
Obiekt położony jest w dzielnicy Altstadt-Sued w Kolonii. W budynku znajduje się restauracja. W całym obiekcie
dostępne jest bezpłatne WiFi. Na miejscu Goście mogą korzystać także z prywatnego parkingu. Wszystkie
pokoje są wyposażone w telewizor z płaskim ekranem i dostępem do kanałów satelitarnych. Każdy z nich
zapewnia czajnik. W pokojach mieści się także łazienka. Dla Gości przygotowano suszarkę do włosów i
bezpłatny zestaw kosmetyków. Personel recepcji służy pomocą przez całą dobę.
Hotel Azimut Cologne City 4*
Położonyw centrum miasta, około 5 km od centrum wystawowego Koelnmesse Cologne Trade Fair. Obiekt
oferuje bezpłatny bezprzewodowy dostęp do Internetu. Pokoje wypoażone są w łazienkę, klimatyzację, biurko
oraz telewizor z dostępem do kanałów telewizji satelitarnej.
Świadczenia:
 4 noclegi w pokojach jedno/dwuosobowych
 4 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 Holiday Inn Express Cologne City Centre 3*
2260,00 PLN / os.

zakwaterowanie w pokoju 1-osobowym ze śniadaniami

Pakiet przy zakwaterowaniu w hotelu Azimut Cologne City 4*
3100,00 PLN / os.
1590,00 PLN / os.

zakwaterowanie w pokoju 1-osobowym 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

