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

ONZ jest

GaLaBau to międzynarodowe targi zieleni miejskiej i przestrzeni, ze szczególnym uwzględnieniem
projektowania, budowy i utrzymania zieleni w mieście. Wystawcy krajowi i międzynarodowi zaprezentują
obszerny przegląd nowości i trendów w zielonych strefach miast .
Gama produktów obejmuje między innymi maszyny budowlane, maszyny i urządzenia do konserwacji,
transport, rośliny oraz materiały do budowy i utrzymania placów zabaw, terenów rekreacyjnych, boisk
sportowych oraz budowy, konserwacji i zarządzania pól golfowych.
Proponujemy Państwu pakiet świadczeń dla uczestników targów oraz osób wizytujących.
Zakwaterowanie:
Hotel Leonardo 3*

Obiekt jest zlokalizowany w centrum Norymbergi, 500 metrów od stacji metra oraz przystanku tramwajowego
i autobusowego Plärrer. Goście mają do dyspozycji przestronne pokoje wyposażone w telewizor z płaskim
ekranem oraz biurko. W każdym pokoju znajduje się też łazienka. W pokojach można korzystać z
bezpłatnego WiFi, a w hotelowym centrum biznesowym – z przewodowego dostępu do Internetu.
Hotel Park Plaza 4*
Goście mają do dyspozycji przestronne pokoje wyposażone w telewizor z płaskim ekranem oraz biurko. W
każdym pokoju znajduje się też łazienka. W pokojach można korzystać z bezpłatnego WiFi. Restauracja
hotelowa oferuje śniadania. Obiekt jest zlokalizowany w centrum Norymbergi. Dojazd metrem ze stacji Plärrer
do centrum wystawowego Nürnberg Messe zajmuje 15 minut.
Świadczenia:
• 4 noclegi w pokojach jedno/dwuosobowych
• śniadania
• polisa ubezpieczeniowa 30.000 EUR NNW i KL 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 Leonardo 3*
3390,00 PLN / os.
2090,00 PLN / os.

zakwaterowanie w pokoju 1-osobowym ze śniadaniami
dopłata do pokoju 1-osobowego ze śniadaniami

Pakiet przy zakwaterowaniu w hotelu Park Plaza 4*
4080,00 PLN / os.
2280,00 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 – Norymberga – 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:
World Food w Moskwie, SANA w Bolonii
W celu zarezerwowania naszych usług prosimy o kontakt z p. Iloną Gruszczyńską:
marketing@intourpolska.pl, tel. +48224390510- 519, +48605121221
www.intourpolska.pl

