Międzynarodowe Targi Mebli i Dekoracji Wnętrz w Tokio
Oferta pobytu w Japonii: 25.11 – 28.11.2015 (z przelotem 24.11 - 28.11.2015)
Zapraszamy na najważniejsze jesienią w Japonii międzynarodowe targi dóbr konsumpcyjnych i mebli, gdzie prezentowane są
oprócz mebli, także produkty z dziedziny dekoracji i wyposażenia wnętrz. Szacuje się, że podczas najbliższej edycji prawie 400
wystawców zaprezentuje swoją ofertę, na powierzchni ponad 17.000 metrów kwadratowych, dla około 19.250 odwiedzających
branżystów. Więcej szczegółów na: www. ifft-interiorlifestyleliving.com
Program wycieczki
1 dzień 25.11.2015 Tokio (kolacja)
Przylot do Tokio. Transfer do miasta.
Zwiedzanie stolicy: spacer po ulicy Harajuku, ulubionym miejscu spotkań ekscentrycznej tokijskiej młodzieży. Japonii. Wizyta
w Meijijingu – sanktuarium cesarza Meiji, który pod koniec XIX w. otworzył kraj na Zachód. Wjazd na taras widokowy w
budynku Tokyo Metropolitan Government Office, z której rozpościera się przepiękny widok na Tokio. Około godziny 18:30
transfer do hotelu na zakwaterowanie. Spacer do lokalnej restauracji na kolację i Nocleg w Tokio.
2 dzień 26.11.2015 Tokio (śniadanie, kolacja)
DZIEŃ TARGOWY Przejazd na targi (grupą taxi lub komunikacją miejską) i zwiedzanie imprezy.
przewodnikiem w hotelu i spacer do lokalnej restauracji na kolację. Nocleg w Tokio.

O godzinie 19:00 spotkanie z

3 dzień 27.11.2015 Tokio (śniadanie, kolacja)
Śniadanie w hotelu. Około godziny 09:30 wyjazd na zwiedzanie. W programie: Wizyta w najstarszej buddyjskiej świątyni Tokio
Kannon-sama (Sensoji). Możliwość zakupów w centrum handlowym Nakamise. Wizyta w centrum meblowym Nitori oraz IDC
Otsuka. Około godziny 18:00 powrót do hotelu. Spacer do restauracji lokalnej na kolację. Powrót do hotelu. Nocleg w Tokio.
4 dzień 28.11.2015 Tokio / Wylot z Japonii (śniadanie)
Transfer na lotnisko. Wylot do Warszawy z przesiadką w jednym z europejskich portów lotniczych.

Termin:
25.11 - 28.11.2015
(z przelotem 24-28.11.2015)

Cena od osoby:
8850 zł

Dopłata do pokoju 1 os.
1000 zł

Cena obejmuje:
1. Transfery i przejazdy wg programu klimatyzowanym autokarem lub mikrobusem.
2. Zakwaterowanie w hotelu Grand Pacific Le Daiba lub podobnym w pokojach 2-os. z łazienką i klimatyzacją.
3. Bilety wstępu do obiektów wymienionych w programie.
4. Opiekę lokalnych przewodników anglojęzycznych w czasie zwiedzania + opiekę jednej osoby z biura targów Frankfurt
w Warszawie
5. Posiłki (3 śniadania + 3 kolacje w restauracjach lokalnych).
6. Ubezpieczenie KLiA (w tym ryzyko powikłań i zaostrzeń chorób przewlekłych), NNW i bagażu.
7. Podatek VAT.
Cena nie obejmuje: Napojów do posiłków, usług tragarzy, kosztów taxi czy komunikacji miejskiej
Wymagania dot. paszportu:
Paszport musi być ważny minimum 6 miesięcy od daty powrotu do Polski oraz posiadać co najmniej 1 wolną stronę.
Obywateli polskich wyjeżdżających do Japonii w celach turystycznych obowiązuje porozumienie o zniesieniu obowiązku wizowego.
UWAGI:








Oferta została skalkulowana dla grupy min. 10 osób zakwaterowanych w pokojach dwuosobowych. W przypadku mniejszej liczby
uczestników cena ulegnie zmianie.
Kolejność realizacji programu może ulec zmianie.
Doba hotelowa zaczyna się o godz. 14 i trwa do godz. 12 dnia następnego. Wcześniejsze zakwaterowanie w dniu przybycia do hotelu
jest możliwe jedynie w przypadku dostępności pokoi hotelowych i zgody hotelu. Brak możliwości zakwaterowania przed rozpoczęciem się
doby hotelowej nie stanowi wady usługi.
Podana standaryzacja hoteli jest kategoryzacją lokalną.
W wyjątkowych sytuacjach biuro zastrzega sobie prawo do zmiany podanych hoteli na inne o takim samym lub wyższym standardzie.
Cena może ulec zmianie przed podpisaniem umowy w przypadku zmian cen w Japonii, zmiany kursu yena, lub zmian w programie.
Cena imprezy obejmuje ubezpieczenie kosztów leczenia za granicą (KL) i pomoc w podróży (assistance) do 20 000 EUR, następstw
nieszczęśliwych wypadków (NNW) do 2 500 EUR oraz kosztów utraty lub opóźnienia dostarczenia bagażu podróżnego do 250 EUR.
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