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

Międzynarodowa Wystawa Dentystyczna stanowi doskonała okazję do zapoznania specjalistów z trendami
dotyczącymi rozwoju branży dentystycznej.
Profil wystawców obejmuje leczenie, sprzęt dentystyczny, technologie i materiały.
Proponujemy Państwu pakiet świadczeń dla uczestników targów oraz osób wizytujących.
Zakwaterowanie:
Hotel Ukraine 4*
Hotel ten położony jest przy placu Niepodległości w sercu Kijowa i oferuje klimatyzowane, elegancko
urządzone pokoje oraz apartamenty. Pokoje w hotelu Ukraine wyposażone są w telewizor z dostępem do
kanałów telewizji satelitarnej oraz lodówkę. W łazience do dyspozycji Gości jest bezpłatny zestaw kosmetyków
oraz perfumy. Hotel Ukraine oferuje obfite śniadanie w formie bufetu oraz całodobową obsługę pokoju. W
porze lunchu i kolacji skosztować można dań kuchni ukraińskiej i europejskiej.
Hotel Adria 3*
Hotel oferuje przyjemnie urządzone i klimatyzowane pokoje. Każdy pokój jest wyposażony w telewizję
satelitarną, suszarkę do włosów oraz łazienkę z przyborami toaletowymi. Hotel zapewnia całodobową recepcję
oraz bezpłatny bezprzewodowy dostęp do Internetu. Międzynarodowe centrum wystawowe znajduje się 5
minut spacerem od hotelu.
Świadczenia:
3 noclegi w pokojach 1 lub 2-osobowych
3 śniadania
indywidualny transfer lotnisko – hotel - lotnisko
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 (wszystkich wymienionych wyżej usług):
Pakiet przy zakwaterowaniu w Ukraine 4*
710,00 PLN / os.
330,00 PLN / os.

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

Pakiet przy zakwaterowaniu w Hotelu Adria 3*
590,00 PLN / os.
150,00 PLN / os.

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

W ramach kompleksowej oferty proponujemy również:
rezerwację biletów lotniczych na trasie Warszawa – Kijów – Warszawa,
opcjonalnie zapewnienie hostessy na stoisku targowym, rezerwację stolika w restauracji,
zwiedzanie miasta z przewodnikiem
W sprzedaży pakiety wyjazdowe m.in. na targi:
Intercharm w Moskwie, Cosmoprof w Bolonii, Beauty World Midlle East w Dubaju
W celu zarezerwowania naszych usług prosimy o kontakt z p. Iloną Gruszczyńską:
marketing@intourpolska.pl, tel. +48224390510- 519, +48605121221
www.intourpolska.pl

