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

Międzynarodowe targi PITTI IMMAGINE UOMO odbywają się w centrum wystawienniczym Firenze Fiera.
Impreza o charakterze komercyjnym, kontraktacyjnym, na której wystawcy uznanych światowych marek,
jak i projektantów mody męskiej, prezentują szeroki wachlarz odzieży męskiej, najnowsze trendy, gotowe
kolekcje.
Proponujemy Państwu pakiet świadczeń dla uczestników targów oraz osób wizytujących.
Zakwaterowanie:
Hotel Donatello 3*
Hotel Donatello znajduje się w cichej dzielnicy mieszkalnej. Pokoje hotelowe wyposażono w klimatyzację i
telewizor. Zostały urządzone w charakterystycznym florenckim stylu. W każdym pokoju mieści się marmurowa
łazienka. Ponadto wyposażenie obejmuje dostęp do Internetu oraz suszarkę do włosów. Śniadanie w formie
bufetu serwowane jest w jasnej sali restauracyjnej hotelu Dontatello. Na miejscu znajduje się także bar.
Hotel Villa La Stella 4*
Florencji i oferuje pokoje z widokiem na toskańskie wzgórza. Obiekt zapewnia takie bezpłatne udogodnienia, jak
prywatny parking oraz bezprzewodowy dostęp do Internetu na terenie całego budynku. Klimatyzowane pokoje
są wyposażone w telewizor z płaskim ekranem i dysponują łazienką z prysznicem oraz bidetem. Obfite
śniadanie w formie bufetu, które serwowane jest codziennie, obejmuje dania słodkie i słone.
Świadczenia:
• 3 noclegi w pokojach jedno- lub dwuosobowych
• śniadania
• polisa ubezpieczeniowa w wariancie rozszerzonym o choroby przewlekłe i nowotworowe,
KL 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 Donatello 3*
560,00 PLN / os. zakwaterowanie 1 osoby w pokoju 2-os. ze śniadaniami
530,00 PLN / os. dopłata do pokoju 1-osobowego ze śniadaniami
Pakiet przy zakwaterowaniu w hotelu Hotel Villa La Stella 4*
1110,00 PLN / os. zakwaterowanie 1 osoby w pokoju 2-os. ze śniadaniami
440,00 PLN / os. dopłata do pokoju 1-osobowego ze śniadaniami

W ramach kompleksowej obsługi wyjazdu proponujemy również:
-

rezerwację biletów lotniczych na trasie Warszawa – Florencja - Warszawa,
opcjonalnie inne usługi, np. wejściówkę na targi, zapewnienie hostessy na stoisku targowym,
zwiedzanie miasta, transfery lokalne, wypożyczenie samochodu.
W sprzedaży pakiety wyjazdowe m.in. na targi:
CPM w Moskwie, PURE LONDON w Londynie
W celu zarezerwowania naszych usług prosimy o kontakt z p. Iloną Gruszczyńską:
marketing@intourpolska.pl, tel. +48224390510- 519, +48605121221
www.intourpolska.pl

