CHINA (LINYI) INTERNATIONAL TRADE AND LOGISTICS FAIR
BEIJING, LINYI și SHANGHAI, 20 - 25 septembrie 2017 (6 zile)

TARIFE ȘI SERVICII
Pachet standard de servicii

680 € și 1500 Yuani (190 Euro) care vor fi decontați de partea chineză la sosirea în Linyi
Supliment cameră single: 180 €

A. SERVICII INCLUSE
CAZARE
• Hoteluri: clasificate 4*
• Camere: tip DBL Standard Twin/King Beds sau SGL (opțional)
• Nopți cazare: Beijing (2); Linyi (2); Shanghai (1)
MASĂ
• Mic dejun: oriental / internațional
• Mese festive: conform programului
TRANSPORT INTERN
• Transport tren de mare viteză: Beijing-Zaozhuang (Linyi); Zaozhuang
(Linyi)-Shanghai
• Transport interurban autocar: Zaozhuang-Linyi; Linyi- Zaozhuang
• Transport urban autocar: închiriere pt. programe Beijing şi Shanghai
• Transfer autocar: hotel – complex expoziţional Linyi (tur/retur)
• Transfer aeroport-hotel şi retur
ACCES OBIECTIVE TURISTICE
• Bilete de intrare: pentru toate obiectivele turistice incluse în program
GHID
• Ghid principal: însoțitor permanent al grupului (translație română ‐
engleză - chineză)
CONSULTANȚĂ VIZĂ
• Asistență: Întocmirea documentelor necesare obținerii vizei de
călătorie în China și diligenţe pentru depunerea documentaţiei la Secția
Consulară a R.P. Chineze din București

B. SERVICII OPŢIONALE (asigurate la cerere)
TRANSPORT INTERNAȚIONAL
• Bilete de avion: CCIRC poate asigura biletele de avion pe ruta
București‐Beijing/Shanghai-Bucureşti la cel mai bun tarif din ziua
solicitării achiziționării acestuia
ASIGURĂRI DE CĂLĂTORIE
• Asigurare Medicală: Asigurare personală pentru perioada călătoriei
• Asigurare Storno: Asigurare personală pentru rambursarea
cheltuielilor în cazul apariției unor situații neprevăzute.
SERVICII BUSINESS
• Contact: Căutare și propunere de potenţiali parteneri de afaceri
pentru companie
• Planning: Organizare de întâlniri cu parteneri de afaceri la târg sau la
hotel
• Appointment: Rezervare de locații diverse pentru ședințe sau mese de
afaceri
• Protocol: Servicii private de translaţie, traducere și protocol
• Printing: Grafică și editare materiale promoționale și cărți de vizită

