Międzynarodowe Targi Ogrodniczo - Szkółkarskie

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

ELMIA GARDEN 2020
PAKIET WYJAZDOWY

JÖNKÖPING 29.09. – 01.10.2020
Międzynarodowe Targi Ogrodniczo – Szkółkarskie odbywają się w Centrum Wystawienniczym Elmia Expo
Center.
Zakres tematyczny imprezy obejmuje: ogrodnictwo, drzewa, rośliny, tarcica, technologie uprawy produktów,
doniczki i ozdoby ogrodowe, inne produkty i usługi ogrodowe.
Proponujemy Państwu pakiet świadczeń dla uczestników targów oraz osób wizytujących.
Zakwaterowanie:
Hotel Comfort 3*
Hotel Comfort Jönköping znajduje się 5 minut jazdy od centrum wystawowego Elmia. Oferuje darmowe WiFi.
Wszystkie pokoje w hotelu Comfort Jönköping są wyposażone w telewizję kablową, łazienkę i biurko.
Goście mogą bezpłatnie korzystać z sauny i pobliskiej siłowni. Śniadania oferowane są w formie bufetu.
Hotel Best Western Plus John Bauer 4*
Hotel ten położony jest nad jeziorem Munksjön w samym sercu miasta Jönköping.
We wszystkich pokojach w obiekcie Best Western Plus John Bauer Hotel znajduje się telewizor z płaskim
ekranem, część wypoczynkowa oraz biurko. Przez całą dobę Goście hotelu mają zapewnioną bezpłatną kawę i
herbatę. Restauracja Ester Kok & Bar zaprasza na dania do wyboru z karty. Na miejscu można bezpłatnie
korzystać z WiFi, sauny i siłowni.
Świadczenia:
– 2 noclegi w pokojach jedno- lub dwuosobowych
– 2 śniadania
– polisa ubezpieczeniowa 30.000 EUR NNW i KL 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 Comfort 3*
640,00 PLN / os. zakwaterowanie 1 osoby w pokoju 2-os. ze śniadaniami

Pakiet przy zakwaterowaniu w hotelu Best Western Plus John Bauer 4*
810,00 PLN / os. zakwaterowanie 1 osoby w pokoju 2-os. ze śniadaniami
640,00 PLN / os. dopłata do pokoju 1-osobowego ze śniadaniami

W ramach kompleksowej obsługi wyjazdu proponujemy również:
-

rezerwację biletów lotniczych
opcjonalnie inne usługi, np. wejściówkę na targi, zwiedzanie miasta, transfery lokalne, wypożyczenie
samochodu.
W sprzedaży pakiety wyjazdowe m.in. na targi:
Flowers Expo w Moskwie
W celu zarezerwowania naszych usług prosimy o kontakt z p. Iloną Gruszczyńską:
marketing@intourpolska.pl, tel. +48224390510- 519, +48605121221
www.intourpolska.pl

