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

Największe w świecie targi dla branży świeżych owoców i warzyw, obejmują wszystkie aspekty rynku, od
uprawy po sprzedaż.
Zakres imprezy: owoce i warzywa w stanie nieprzetworzonym, owoce suszone, orzechy, zioła i przyprawy,
produkty BIO, sprzęt i rozwiązania związane z uprawą, zbiorem, selekcją, pakowaniem, ważeniem,
etykietowaniem, magazynowaniem, przechowywaniem w niskich temperaturach, transportem,
przeładunkiem, sprzedażą i marketingiem owoców i warzyw; usługi komputerowe dotyczące zarządzania
logistycznego, usługi firm transportowych (w tym usługi lotnicze), oferty kształcenia i doskonalenia
zawodowego.
Proponujemy Państwu pakiet świadczeń dla uczestników targów oraz osób wizytujących.
Zakwaterowanie:
Hotel Europa 3*
Hotel ten usytuowany jest w samym sercu zachodniej części Berlina, zaledwie kilka minut spacerem od ulicy
Kurfürstendamm, która stanowi jeden z głównych ośrodków handlowych i rozrywkowych stolicy Niemiec.
Rano w obiekcie serwowane jest śniadanie w formie bufetu. Po pełnym wrażeń dniu spędzonym na
zwiedzaniu lub spotkaniach biznesowych Goście mogą odprężyć się przy drinku w hotelowym barze. Pokoje
wyposażone są biurko, telefon, żelazko. W łazience jest wanna lub prysznic, darmowe przybory toaletowe. W
obiekcie jest dostępne darmowe WiFi.
Świadczenia:
• 3 noclegi w pokojach 1-osobowych lub 2-osobowych
• śniadania
• polisa ubezpieczeniowa 30.000 EUR NNW i KL 16.000 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 Europa 3*
1720,00 PLN / os.
1145,00 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 – 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:
Electro w Moskwie
W celu zarezerwowania naszych usług prosimy o kontakt z p. Iloną Gruszczyńską:
marketing@intourpolska.pl, tel. +48224390510- 519, +48605121221
www.intourpolska.pl

