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

Międzynarodowe Targi VELO BERLIN odbywają się w centrum wystawienniczym Messe Friedrichshafen.
Targi te zwane „Festiwalem rowerowym” przyciągają najlepszych wystawców rowerów na terenach
wystawienniczych URBAN & ELECTRO, LIFESTYLE & PERFORMANCE, TRAVEL & ADVENTURES,
oferując wspaniałe możliwości testowania sprzętów. Organizowane będą również wyścigi rowerowe, pokazy,
przejażdżki grupowe.
Wystawcy krajowi i międzynarodowi zaprezentują swoje produkty i usługi - rowery, akcesoria sportowe i
mobilne. Wszystko będzie można dokładnie przetestować.
Tematyka targów obejmuje: kaski rowerowe, odzież sportową, rowery elektryczne, górskie, miejskie,
wyścigowe, sprzęt warsztatowy i inne.
Proponujemy Państwu pakiet świadczeń dla uczestników targów oraz osób wizytujących.
Zakwaterowanie:
Hotel Rewari Berlin 3*
Hotel oferuje on bezpłatne WiFi, przestronne pokoje, serwowane codzienne śniadanie w formie bufetu oraz
doskonałe połączenia komunikacyjne.
Obiekt REWARI Berlin usytuowany jest w spokojnej okolicy i oddaje do dyspozycji Gości jasne pokoje z
nowoczesnymi meblami. Do wszystkich pokoi można dostać się windą.
Hotel Mövenpick Berlin 4*
Kolorowe, klimatyzowane pokoje w hotelu Mövenpick Berlin wyposażone są w bezprzewodowy telefon oraz
telewizor z płaskim ekranem. Okna niektórych pokoi wychodzą na cichy dziedziniec. Hotel oferuje wspaniałą
restaurację z otwieranym przeszklonym dachem. Do dyspozycji Gości hotelu jest nowoczesna siłownia i
sauna oraz stylowe pokoje z bezpłatnym WiFi.
Elegancka restauracja Hof Zwei z wodospadem serwuje dania kuchni śródziemnomorskiej i szwajcarskiej.
Świadczenia:
• 2 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 Rewari Berlin 3*
680,00 PLN / os.
380,00 PLN / os.

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

Pakiet przy zakwaterowaniu w hotelu Mövenpick Berlin 4 *
690,00 PLN / os.
330,00 PLN / os.

zakwaterowanie 1 os. 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

