Międzynarodowe Targi Wnętrz i Designu
Zaufało nam wiele firm i korporacji. Dołącz do grona naszych stałych Klientów.

FORMEX 2020
PAKIET WYJAZDOWY

STOCKHOLM 13.01. – 17.01.2020
FORMEX to targi wnętrz i designu ze Skandynawii. Odbywają się co dwa lata w Sztokholmie i są największym
wydarzeniem architektury wnętrz w stylu nordyckim. Wystawa ta jest idealnym miejscem spotkań, aby poznać
najnowsze produkty i trendy na nadchodzący sezon. Wystawcy prezentują produkty do kąpieli i spa, dywany,
ceramikę, odzież, biżuterię, lampy, artykuły dekoracyjne, torby, obrazy, meble, ale także produkty organiczne.
Wystawie towarzyszyć będą liczne seminaria na temat projektowania i zrównoważonego rozwoju.
Proponujemy Państwu pakiet świadczeń dla uczestników targów oraz osób wizytujących.
Zakwaterowanie:
Hotel Good Morning Hägersten 3*
Hotel oferuje bezpłatny parking, bezpłatne WiFi oraz pokoje z telewizorem z płaskim ekranem. Wszystkie
pokoje w hotelu Good Morning Hägersten urządzone zostały w jasnej kolorystyce. W każdym pokoju mieści się
wyłożona kafelkami łazienka z prysznicem. Hotelowa restauracja oferuje urozmaicone. Codziennie rano w
serwowane jest śniadanie w formie bufetu.
Świadczenia:
– 4 noclegi w pokojach jedno- lub dwuosobowych
– 4 śniadania
– 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 Good Morning Hägersten 3
850,00 PLN / os.
600,00 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 – Stockholm – Warszawa,
opcjonalnie inne usługi, np. wejściówkę na targi, zwiedzanie miasta, transfery lokalne, wypożyczenie
samochodu
W sprzedaży pakiety wyjazdowe m.in. na targi:
Ambiente we Frankfurcie, Mobitex w Brnie,
W celu zarezerwowania naszych usług prosimy o kontakt z p. Iloną Gruszczyńską:
marketing@intourpolska.pl, tel. +4822 439 0510- 0519, +48605121221
www.intourpolska.pl

