Międzynarodowe Targi Rolnicze

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

ONZ jest

AGRO WORLD 2020
PAKIET WYJAZDOWY

TASHKENT 10.03. - 13.03.2020
Międzynarodowa wystawa odbywa się w Centrum Wystawienniczym „UZEXPOCENTRE”. AgroWorld
Uzbekistan, organizowany obok WorldFood Uzbekistan, jest jedną z najważniejszych międzynarodowych imprez
rolniczych w Uzbekistanie.
Tematyka imprezy obejmuje: żywność, napoje, maszyny pakujące i opakowania, produkcję żywności.
Proponujemy Państwu pakiet świadczeń dla uczestników targów oraz osób wizytujących.
Zakwaterowanie:
Hotel Shodlik Palace 4*
Shodlik Palace 4* znajduje się w centrum miasta Taszkent. Oferuje on klimatyzowane pokoje z bezpłatnym
bezprzewodowym dostępem do Internetu i telewizorem. Każdy pokój w hotelu Shodlik Palace jest elegancko
urządzony, w ciepłych kolorach i wyposażony w biurko. W łazience znajduje się suszarka do włosów.
Hotelowa restauracja oferuje m. in dania kuchni włoskiej.
Hotel International 5*
International Hotel Tashkent 5* znajduje się w zielonej okolicy. Wszystkie klimatyzowane, eleganckie pokoje
wyposażone są w telewizor, sejf i minibar. W łazience znajdują się kapcie, szlafrok i suszarka do włosów. Do
dyspozycji Gości jest bezpłatny prywatny parking. Centrum wystawowe znajduje się 10 minut spacerem od
hotelu. Hotelowe restauracje serwują dania kuchni międzynarodowej jak również regionalne specjały.
Świadczenia:
 3 noclegi w pokojach jedno – lub dwuosobowych
 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 brutto (wszystkich wymienionych wyżej usług):
Pakiet przy zakwaterowaniu w Hotelu Shodlik Palace 4*
790,00 PLN / os.
380,00 PLN / os.

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

Pakiet przy zakwaterowaniu w Hotelu International 5*
1400,00 PLN / os.
980,00 PLN / os.

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

W ramach kompleksowej obsługi wyjazdu proponujemy również:
-

rezerwację biletów lotniczych na trasie Warszawa – Taszkient– Warszawa (z przesiadką)
opcjonalnie inne usługi, np. wejściówkę na targi, zapewnienie hostessy na stoisku targowym,
zwiedzanie miasta.
W sprzedaży pakiety wyjazdowe m.in. na targi:
Belagro w Mińsku, Agritechnica w Hanowerze, Sial w Paryżu
W celu zarezerwowania naszych usług prosimy o kontakt z p. Iloną Gruszczyńską:
marketing@intourpolska.pl, tel. +48224390510- 519, +48605121221
www.intourpolska.pl

