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

Międzynarodowe Targi Kosmetyczne odbywające sią w Centrum Wystawienniczym Dubai International
Convention & Exhibition Centre.
Zakres tematyczny targów obejmuje: kosmetyki, perfumy, fryzjerstwo, techniki zdobienia paznokci, maszyny do
pakowania, opakowania, surowce kosmetyczne oraz profesjonalny sprzęt kosmetyczny.
Proponujemy Państwu pakiet świadczeń dla uczestników targów oraz osób wizytujących
Zakwaterowanie:
Hotel Novotel World Trade Centre 4*
Luksusowy hotel czterogwiazdkowy Novotel World Trade Centre Dubai jest usytuowany 5 minut od wieżowca
Burdż Chalifa – najwyższego budynku na świecie. Wszystkie pokoje są przestronne i nowocześnie urządzone.
Każdy z nich jest wyposażony w telewizor z płaskim ekranem i dostępem do kanałów satelitarnych oraz
uzupełniany codziennie zestaw do parzenia kawy i herbaty. W budynku jest dostępne bezpłatne WiFi. W
pokojach znajduje się łazienka z luksusowym zestawem kosmetyków. Hotelowa restauracja Entre Nous
zaprasza na dania kuchni międzynarodowej.
Hotel Conrad Dubai 5*
Wnętrza są elegancko i nowocześnie urządzone. W apartamentach znajduje się oddzielny salon, zestaw
dźwięku przestrzennego, stacja dokująca do iPoda i ekspres do kway. Hotelowe łazienki wyposażono w
telewizor z płaskim ekranem, wannę i prysznic ze strumieniem deszczowym. Restauracja Ballarò serwuje dania
kuchni międzynarodowej, a winiarnia Cave – różnorodne wina i nowoczesne paryskie specjały. Oferta
restauracji Purobeach Urban Oasis z pewnością przypadnie do gustu miłośnikom zdrowych potraw.
Świadczenia:
• 3 noclegi w pokojach jednoosobowych lub dwuosobowych
• 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 Novotel World Trade Centre 4*
780,00 PLN / os.
450,00 PLN / os.

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

Pakiet przy zakwaterowaniu w hotelu Conrad Dubai 5*
650,00 PLN / os.
540,00 PLN / os.

zakwaterowanie 1 osoby w pokoju 2-os. ze śniadaniami
dopłata do pokoju 1-osobowego 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:
Bauty Dusseldorf w Dusseldorfie, Cosmopack 2017 w Bolonii, Intercharm w Moskwie
W celu zarezerwowania naszych usług prosimy o kontakt z p.Iloną Gruszczyńską:
marketing@intourpolska.pl, tel. +48224390510- 519, +48605121221
www.intourpolska.pl

