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Międzynarodowe Targi Motoryzacyjne

AUTOMECHANIKA 2020
PAKIET WYJAZDOWY

DUBAJ 06.06. – 09.06.2020
Międzynarodowe Targi Przemysłu Motoryzacyjnego odbywają się w centrum wystawowym Dubai International
Convention Exhibition Centre.
Zakres tematyczny: samochody osobowe, sportowe, minibusy, przyczepy, naczepy do samochodów osobowych,
części, komponenty i akcesoria samochodowe, lampy samochodowe, aparatura pomiarowa i testująca, narzędzia
elektryczne oraz diagnostyka komputerowa.
Proponujemy Państwu pakiet świadczeń dla uczestników targów oraz osób wizytujących
Zakwaterowanie:
Hotel Towers Rotana 4*
Hotel Towers Rotana jest usytuowany przy słynnej ulicy Sheikh Zayed Road, w sąsiedztwie najwyższego
wieżowca świata – Burdż Chalifa. W hotelu do dyspozycji Gości jest bezpłatne WiFi we wszystkich
pomieszczeniach. Pokoje hotelowe ozdobione są dziełami sztuki nowoczesnej i wyposażone w klimatyzację oraz
telewizor z dostępem do kanałów satelitarnych. Zaplecze gastronomiczne obejmuje wielokrotnie nagradzaną
restaurację Teatro, która oferuje szeroki wybór dań, od potraw kuchni japońskiej i chińskiej po specjały indyjskie
oraz włoskie.
Hotel Sheraton Dubai Creek Hotel & Towers 5*
Ten niedawno odnowiony pięciogwiazdkowy hotel wyróżnia się doskonałą lokalizacją nad brzegiem zatoki Dubai
Creek w dzielnicy Deira. Obiekt zapewnia pokoje z oknami sięgającymi od podłogi do sufitu, przez które podziwiać
można zatokę i miasto.Wszystkie pokoje w hotelu wyposażone są w telewizor LCD z dostępem do kanałów
telewizji satelitarnej i odtwarzaczem DVD.
Świadczenia:
 3 noclegi w pokojach jednoosobowych lub dwuosobowych
 3 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 Towers Rotana 4*
510,00 PLN / os. zakwaterowanie w pokoju 2- osobowym ze śniadaniami
440,00 PLN / os. dopłata do pokoju 1-osobowego ze śniadaniami
Pakiet przy zakwaterowaniu w hotelu Sheraton Dubai Creek Hotel & Towers 5*
580,00 PLN / os.

zakwaterowanie w pokoju 1 os. Lub 2- osobowym ze śniadaniami

W ramach kompleksowej obsługi wyjazdu proponujemy również :
rezerwację biletów lotniczych na trasie Warszawa – Dubaj – 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:
Automechanika w Birmingham, Automechanika we Frankfurcie, MSV w Brnie
W celu zarezerwowania naszych usług prosimy o kontakt z p.Iloną Gruszczyńską:
marketing@intourpolska.pl, tel. +48224390510- 519, +48605121221
www.intourpolska.pl

