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OBIECTIVELE MISIUNII

26 feb. - 3 mar. 2022

❖Vizitarea pavilioanelor EXPOZIȚIEI MONDIALE, care se desfășoară o dată la cinci ani,
timp de șase luni, fiind unul dintre cele mai vechi și mai mari evenimente din lume.
❖Un loc în care vizitatorii experimentează, explorează, inovează și găsesc oportunități.
❖Participarea la evenimentele speciale de Ziua României la EXPO 2020 Dubai -1 martie
❖Întâlniri de afaceri
❖Experiențe turistice care să ne ajute să cunoaștem mai bine locurile, oamenii, cultura
și tradițiile din Emiratele Arabe Unite
❖Suntem încântați să vă transmitem invitația de a participa la Misiunea economică
organizată cu ocazia EXPO Dubai în perioada 26 februarie - 3 martie 2022.
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PROGRAMUL MISIUNII

26 feb. - 3 mar. 2022

Sâmbătă
26 februarie
Duminică
27 februarie
Luni
28 februarie
Marți
1 martie
Miercuri
2 martie

Joi
3 martie

BUCUREȘTI (1410) – DUBAI (2105)
Transfer aeroport-hotel
ABU DHABI

Tur ghidat de o zi, cu autocar

Vizitare pavilioane EXPO Dubai
EXPO DUBAI Întâlnire Camera de Comerț EAU
Alte întâlniri de afaceri
Participare la evenimente speciale
EXPO DUBAI dedicate Zilei României la EXPO Dubai
Vizitare pavilioane EXPO Dubai
Întâlniri de afaceri
DUBAI Tur ghidat, cu autocar
Cină festivă
Activitate individuală / shopping (prima jumătate a zilei)
Transfer hotel-aeroport
DUBAI (1815) - BUCUREȘTI (2150)
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SERVICII INCLUSE

26 feb. - 3 mar. 2022

✓ Zboruri pe rutele București-Dubai & Dubai-București
✓ Transferuri aeroport-hotel-aeroport

✓ Cazare 5* Crowne Plaza Dubai Marina, 5 nopți, cameră dublă (cu posibilitate de single)
✓ Mic dejun inclus
✓ Intrări multiple la EXPO Dubai

✓ Participare la evenimente speciale dedicate Zilei României la EXPO Dubai
✓ Participare la întâlniri de afaceri

✓ Tururi ghidate, cu autocar, Abu Dhabi (o zi) & Dubai (o jumătate de zi)
✓ Cină festivă
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PREȚ
și alte informații importante

✓

1.450 €/persoană - preț cu loc în cameră dublă Crowne Plaza Dubai Marina 5* (mic dejun inclus)

✓

1.950 €/persoană - preț cu loc în regim de single Crowne Plaza Dubai Marina 5* (mic dejun inclus)

✓

Prețul este estimat conform tarifelor actuale pentru zboruri, cazare și transport intern. Orice
modificări vor fi aduse imediat la cunoștința participanților.

✓

Organizarea misiunii economice se face sub rezerva posibilității de călătorie și acces la evenimente
în perioada planificată.

✓

Termen limită de înscriere și plată integrală: 24 ianuarie 2022.

✓

Prețul NU include: asigurare de călătorie, asigurare storno, excursii opționale, buget de cheltuieli
personale, alte costuri care nu au fost menționate ca fiind incluse.

✓

Pentru buna desfășurare a activităților prevăzute în cadrul misiunii economice, numărul de locuri
este limitat la 20 de persoane.
Detalii și înscrieri:
Paul Butnariu - 0744646585
cciasi@cciasi.ro
Sorin Gheorghiu - 0746912190

