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

Międzynarodowe Targi Mebli i Oświetlenia

STOCKHOLM FURNITURE
& LIGHT FAIR 2020
PAKIET WYJAZDOWY

STOCKHOLM 03.02. – 08.02.2020
Sztokholmskie targi meblowe to największa wystawa mebli w Szwecji. Specjaliści w ostatnim dniu targów
osoby prywatne mogą zapoznać się z najnowszymi produktami i trendami w branży meblowej. Wystawę
uzupełniają różne seminaria, wykłady.
Proponujemy Państwu pakiet świadczeń dla uczestników targów oraz osób wizytujących.
Zakwaterowanie:
Hotel Best Western Premier Collection Pop House 4*
Hotel Pop House położony jest na wyspie Djurgården i mieści się w tym samym budynku, co muzeum ABBA
The Museum. Z obiektu można w 5 minut dojechać tramwajem do centrum Sztokholmu. Hotel ten oferuje
zakwaterowanie w klimatyzowanych pokojach. Na miejscu można bezpłatnie korzystać z WiFi. Wszystkie
pokoje w hotelu Pop House są jasne i wyposażone w sejf na laptopa, minibar oraz telewizor z płaskim
ekranem. Każdy pokój obejmuje łazienkę z zestawem kosmetyków szwedzkiej marki L:a Bruket. W hotelowej
restauracji serwowane są międzynarodowe specjały do wyboru z karty oraz amerykańskie wina.
Hotel Best Western Capital 3*
Hotel ten jest oddalony o 5 minut jazdy od terenów Międzynarodowych Targów w Sztokholmie. Obiekt oferuje
pokoje z bezpłatnym WiFi i wspaniałym widokiem na miasto. Pokoje w hotelu Best Western Capital są
wyposażone w biurko oraz telewizor z dostępem do kanałów kablowych i satelitarnych. W każdym pokoju
znajduje się także łazienka z prysznicem, wanną i suszarką do włosów. Capital Hotel udostępnia Gościom
restaurację, która serwuje dania kuchni szwedzkiej i międzynarodowej.
Świadczenia:
– 5 noclegów w pokojach jedno- lub dwuosobowych
– 5 śniadań
– 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 Best Western Premier Collection Pop House 4*
2530,00 PLN / os.
1560,00 PLN / os.

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

Pakiet przy zakwaterowaniu w hotelu Best Western Capital 3*
1380,00 PLN / os. zakwaterowanie 1 osoby w pokoju 2-os. ze śniadaniami
1100,00 PLN / os. 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, Veletrhy w Brnie
W celu zarezerwowania naszych usług prosimy o kontakt z p. Iloną Gruszczyńską:
marketing@intourpolska.pl, tel. +48224390510- 519, +48605121221
www.intourpolska.pl

