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

Bride Show to największe międzynarodowe targi ślubne na Bliskim Wschodzie. W czasie wydarzenia z sukcesem
prezentują się projektanci mody kobiecej, biżuterii, kosmetyków, biur podróży chcący skorzystać z niezwykłej
okazji do prezentacji swoich produktów i usług ogromnej liczbie odwiedzających.
Zakres tematyczny targów obejmuje: suknie ślubne, wieczorowe, dekoracje ślubne, bieliznę, obuwie, fotografie,
oferty wyjazdów na miesiące miodowe, perfumy, kosmetyki, biżuterię, zabiegi pielęgnacyjne etc..
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 IBIS Styles Dubai Jumeirah 3*
Hotel Ibis Styles Jumeira udostępnia kryty basen, centrum fitness i restaurację Street Cafe.
W każdym pokoju mieści się łazienka z bezpłatnym zestawem kosmetyków i suszarką do włosów.
Recepcja czynna jest przez cała dobę. Goście mogą cieszyć się nowoczesnym, szykownym wnętrzem oraz
wyposażeniem pokoju, w tym TV LCD, sejfem, minibarem, telefonem IDD i wieloma innymi udogodnieniami.
Świadczenia:
• 4 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*
2890,00 PLN / os.

zakwaterowanie 1 osoby w pokoju 1 os. lub 2-os. ze śniadaniami

Pakiet przy zakwaterowaniu w hotelu Ibis Styles Dubai Jumeirah 3*
1280,00 PLN / os.

zakwaterowanie 1 osoby w pokoju 1 os. lub 2-os. 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

