SPA&WELLNESS STUDY TOUR

Програма навчально-ознайомлювального туру
Spa & Wellness індустрії у Польщі, 13-17 жовтня 2015 року
в рамках восьмої Міжнародної виставки WORLD HOTEL у Варшаві
Шановні колеги, пропонуємо ознайомитись з досягненнями та досвідом Spa & Wellness
індустрії Польщі на прикладі кращих готельно-оздоровчих об’єктів. Під час навчальноознайомлювального туру відбудуться різноманітні тематичні презентації та передбачено
спілкування з відомими фахівцями цієї сфери. Польські партнери поділяться своїми
напрацюваннями щодо проектування та функціонування Spa & Wellness об’єктів, навчання
персоналу, використання та вибору обладнання, торкнуться питань фінансів та інвестицій у
цьому бізнесі, а також прогнозів розвитку у найближчі роки в Європі, Польщі та Україні.

1 й день, 13.10.2015
07:00 – збір групи, Львів
07:00 – 17:00 – переїзд Львів – Варшава (390 км)
17:00 – прибуття в готель, розміщення, готель «Z-hotel»: www.z-hotel.com

19:00 – вечеря (опційно, 15 євро)
2 й день, 14.10.2015
08:00 – сніданок
09:00 – виїзд з готелю
11:00 – 16:00 – участь у SPA BUSINESS MEETING Warsaw http://projekthotel.eu/ukr/spa
з можливістю огляду виставки World Hotel http://worldhotel.pl/
16:30 – виїзд на Спа & Велнес study tour
16:30 – 23:00 – переїзд Варшава – Бялка Татшанська (450 км), вечеря по дорозі
23:00 – 23.30 прибуття в готель «Hotel Bania **** Thermal & Ski»: www.hotelbania.pl

3 й день, 15.10.2015
ГОТЕЛЬ «БАНЯ»**** В БЯЛКА ТАТШАНСЬКА

8:00 – 8:45 - сніданок
9:00 – 10.00 – презентація SPA сегменту у Польщі від лідерів ринку NOVA GROUP
10.00 – 13.00 – презентація рецепції, зразкових номерів типу «апартаменти», кухні, ресторанної
частини, конференційної зали, банного клубу
13:00 – 13:45 – обід
14:00 – 15:30 – огляд Термальних купалень Бялки
15:30 – 16:30 – презентація про вплив терм і зони SPA на фінансові показники і готельну
пропозицію
16:30 – 18:00 – огляд SPA «Сєльсько Анєльсько»
Індивідуальний огляд об’єкту / можливість скористатись з готельної пропозиції / вибір процедур
за пропонованими цінами
20:00 – вітальна вечеря
4й день, 16.10.2015
8:00 – 8:45 – сніданок
9:00 – 11:00 – виїзд (подорож на відстань 100 км)
ГОТЕЛЬ «MERCURE»**** В КРИНИЦІ ЗДРУЙ

11:00 – 12:00 - прибуття до готелю, розміщення, готель «MERCURE Krynica Zdrój Resort &
SPA»: www.mercurekrynica.pl
12:00 – 13:30 - огляд готельної частини
13:30 – 14:30 – обід
14:30 – 16.00 – огляд зони WELLNESS&SPA «Блакитний Метелик», fitness & cardio зони,
кабінетів естетичної і косметичної медицини
16:00 – 18:00 – огляд зони басейну: обслуговування, проблеми очищення води
Індивідуальний огляд об’єкту / можливість скористатись з готельної пропозиції / вибір процедур
за пропонованими цінами
20:00 – вечеря
5й день, 17.10.2015
8:00 – 8:45 – сніданок
9:00 – виїзд (подорож на відстань 183 км)
ГОТЕЛЬ «АРЛАМОВ»**** В АРЛАМОВІ

12:00 – прибуття у готель
12:00 – 14:00 - презентація «Пропозиції SPA&Wellness у пропозиції готелю»:
- як привабливість пропозиції SPA&Wellness впливає на попит
- SPA&Wellness в готельному форматі
- типи SPA, характерні риси
- проектування SPA&Wellness як частини готелю чи окремої одиниці
- вибір обладнання
14:00 – 15:00 – обід
15:00 – 21:00 (орієнтовний час прибуття до Львова (130 км))
Вартість програми : 490 євро
У вартість входить:
 проїзд
 проживання в готелях**** (2-місні номери «стандарт»)
 харчування згідно програми (4 сніданки, 3 обіди, 3 вечері)
 програма зустрічей та презентацій
 супровід польськомовного гіда-перекладача
 сертифікат учасника
У вартість не входить:
- візи (35 євро консульський збір та близько 450 грн послуги візового центру)
- страхування (обов’язкове; близько 150 грн)
- індивідуальне користування SPA-процедурами (надається знижка 10-15% залежно від
готелю)
Додаткові інформації:
 можливе поселення в одномісних номерах (при завчасному замовленні, за додаткову
оплату і наявності вільних номерів)
 організатори надають візову підтримку (запрошення) в разі повної оплати туру
 організатори не несуть відповідальності за рішення консульських установ та візових
центрів щодо надання/ненадання віз, а також за роботу митних органів Польщі
 організатори залишають за собою право на внесення незначних змін у програму без
зміни загального змісту навчально-ознайомчого туру
 можливе індивідуальне планування приїзду/виїзду (літаком, поїздом і т.п.) для участі в
програмі
 для учасників навчально-ознайомлювального туру діє знижка 50-70 % на участь у SPA
BUSINESS MEETING Warsaw http://projekthotel.eu/ukr/spa
Контакти координаторів програми:
- Сергій +380675068039
- Павло +380674961657
- Світлана +380962356922
sp@projekthotel.eu
sv@projekthotel.eu
www.projekthotel.eu

