
Misje do  
KAZACHSTANU 

 na  
Światową Wystawę  
EXPO 2017 Astana 



Szanowni Państwo! 

Polsko-Kazachstańska Izba Handlowo-Przemysłowa zaprasza 

Państwa do udziału w misjach do Kazachstanu na Światową 

Wystawę EXPO 2017 Astana. 

Jest to pierwsza i największa Światowa Wystawa w Azji 

Centralnej.  

Oferujemy  misje z 3-dniowym oraz 4-dniowym pobytem w 

Astanie.  

 

 



O nas 

Polsko-Kazachstańska Izba działa na rynku kazachstańskim od 
10 lat i ma wymierne sukcesy w postaci realizowanych 
inwestycji oraz kontraktów handlowych.  

 

Posiadamy oficjalne przedstawicielstwa w Szymkencie,  
Astanie i Pawłodarze.  

 

Izba była organizatorem ponad 70 misji gospodarczych dla 
firm i samorządów, otrzymała wyróżnienie za realizację 
programu promocji Polski w Kazachstanie.  



Gwarantujemy 
Nasze doświadczenie i rozległe kontakty w Kazachstanie 
sprawiają, że możemy Państwu zapewnić: 

• przelot samolotem, 

• transport lokalny, 

• zakwaterowanie w hotelu, 

• spotkania B2B, 

• zapewnienie biletów wstępu na EXPO 

• wizyta na Targach EXPO 2017 Astana 

• spotkania z otoczeniem biznesu 

• opiekę tłumacza 

• poznanie realiów działalności w Kazachstanie 

• spotkanie z Polonią oraz kulturą i historią Kazachstanu 



Gwarantujemy 
Oprócz tego uczestnicy misji przed wyjazdem otrzymają 
informację o gospodarce Kazachstanu i o poszczególnych 
branżach. 

Nasi przedstawiciele w Kazachstanie zapewnią Państwu 
przyjemny pobyt i realizację programu! 

 



Wstępny program 

Dzień wylotu 22.50 wylot do Astany z Warszawy – połączenie bezpośrednie PLL LOT 
(czas lotu 4.55) 

1 dzień 07.45 przylot do Astany transfer do hotelu, zakwaterowanie, śniadanie, 
wypoczynek, zwiedzanie Światowej Wystawy Expo w Astanie, 
spotkania B2B, spotkania z otoczeniem biznesu, obiadokolacja, 
spędzenie wieczoru w Astanie zgodnie z życzeniem Uczestnika. 

2 dzień Śniadanie, zwiedzanie Światowej Wystawy Expo w Astanie, spotkania 
B2B, spotkania z otoczeniem biznesu, obiadokolacja, zwiedzanie 
Astany, spędzenie wieczoru w Astanie zgodnie z życzeniem Uczestnika. 

3 dzień 
 

Śniadanie, spotkanie z przedstawicielem Polonii, wyjazd na lotnisko, o 
13.00 wylot z Astany do Warszawy połączenie bezpośrednie PLL LOT 
(czas lotu 5.15) 

MISJA 3 DNIOWA 



Wstępny program 

Dzień wylotu 22.50 wylot do Astany z Warszawy – połączenie bezpośrednie PLL LOT 
(czas lotu 4.55) 

1 dzień 07.45 przylot do Astany transfer do hotelu, zakwaterowanie, śniadanie, 
wypoczynek, zwiedzanie Światowej Wystawy Expo w Astanie, 
spotkania B2B, spotkanie z otoczeniem biznesu, obiadokolacja, 
spędzenie wieczoru w Astanie zgodnie z życzeniem Uczestnika. 

2 dzień  Śniadanie, całodniowe zwiedzanie Astany, obiadokolacja, spędzenie 
wieczoru w Astanie zgodnie z życzeniem Uczestnika. 

3 dzień Śniadanie, zwiedzanie Światowej Wystawy Expo w Astanie, spotkania 
B2B, spotkania z otoczeniem biznesu, obiadokolacja, spędzenie 
wieczoru w Astanie zgodnie z życzeniem Uczestnika. 

4 dzień Śniadanie, spotkanie z przedstawicielem Polonii, wyjazd na lotnisko, o 
13.00 wylot z Astany do Warszawy połączenie bezpośrednie PLL LOT 
(czas lotu 5.15) 

MISJA 4 DNIOWA 



Dodatkowe możliwości 

W ramach Misji 4 dniowej na życzenie klienta przewidujemy wariant 
z wyjazdem poza Astanę, w celu bliższego poznania kultury, historii i 
przyrody Kazachstanu: 

• Śniadanie, wyjazd do Borowoje, spędzenie czasu na terenie Parku 
Narodowego, korzystanie z form rekreacji, obiadokolacja, powrót 
do Astany. 

EWENTUALNIE 

• Śniadanie, wyjazd do muzeum-łagru ALŻIR, powrót do Astany, 
wypoczynek, zwiedzanie Astany, obiadokolacja, spędzenie 
wieczoru w Astanie zgodnie z życzeniem Uczestnika. 

W przypadku wyboru opcji dodatkowych program misji 
modyfikujemy w zależności od potrzeb i preferencji klienta. 



Serdecznie zapraszamy 
Państwa  do Astany ! 

 

W celu zapoznania się z pełną ofertą, prosimy o kontakt. 

 

 

 

Polsko-Kazachstańska Izba Handlowo-Przemysłowa 

tel: + 48 22 630 96 53 

e-mail: prezes@pkihp.pl, ewelina.gadek@pkihp.pl, 
j.kozlowski@pkihp.pl      

 

www.pkihp.pl  


