Activities
July - 2014

H.E.Tomasz Łukaszuk and Maria Łukaszuk
with Mr/Mrs. OP Mishra, Indorama and Mr/Mrs.Sundeep Saxena, UFLEX.
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Incredible India w Warszawie
Pod koniec czerwca gościliśmy w Polsce delegację
trzynastu przedstawicieli biur podróży z Indii, którzy pod
przewodnictwem administracji z Incredible India z
Frankfurtu odbyli spotkania w ramach Road Shows
Polska – Węgry – Rumunia.

Incredible India in Warsaw
Ministerstwo Turystyki z Indii wraz z Indian Association
of Tour Operators są organizatorami takich wydarzeń i
zapowiadają, że będzie ich więcej. IPCCI wspierało ten i
poprzednie projekty promujące turystykę indyjską.
Wierzymy, że ruch turystyczny będzie się rozwijał
dynamicznie.

W Warszawie spotkanie mające formę prezentacji i
warsztatów odbyło się w hotelu Marriott.
Zainteresowanie było duże, pojawili się touroperatorzy,
agencje i osoby prywatne, które chciałyby rozwijać
swoją działalność przez współpracę z Indiami.

At the end of June IPCCI hosted a delegation of Indian
travel agents in Poland, which was organized by
Incredible India office in Frankfurt as the Road Show in
Poland - Hungary and Romania.
In Warsaw, a seminar with presentation and workshop
was held at the Marriott. Polish travel agents ,Tour
Operators and corporate showed high Interest as they
wish to expand their business cooperation with India.

Ministry of Tourism of India along with Indian Association
of Tour Operators are the organizers of such events and
announced that there will be more as Poland is an
important market. IPCCI supported this and previous
projects promoting tourism Indian. We believe that
tourism will continue to grow rapidly.

Przyjęcie powitalne dla nowego Ambasadora Polski w Indiach

Welcome Reception for the new Polish Ambassador in India

Rok 2014 przyniósł nam zmiany w Ambasadzie Polski w
Indiach. Po wielu latach misji dyplomatycznej w New
Delhi powrócił do Polski Ambasador Piotr Kłodkowski
zaś jego miejsce od sierpnia obejmuje Ambasador
Tomasz Łukaszuk. Zmiana będzie również w wydziale
ekonomicznym do którego dołączy Pani Maria
Łukaszuk.

ear 2014 brought us changes in the Polish Embassy in
India. After 5 years of diplomatic mission in New Delhi
,Polish Ambassador Mr. Piotr Kłodkowski returned to
Poland and his successor Mr. Tomasz Łukaszuk will
start his tenure from August. There is change also in the
economic department which will be headed by Mrs.
Maria Łukaszuk.

Przyjęcie powitalne (przez niektórych traktowane jako
pożegnalne) zorganizowała IPCCI wraz Ambasadą
Indii w restauracji Bollywood Lounge. Była to doskonała
okazja nawiązania nowych i zacieśnienia starych relacji
jako że na spotkanie przybyły znamienite osoby ze
świata związanego z Indiami – dyplomaci, naukowcy,
przedsiębiorcy. Pani Ambasador w swoim przemowie
udzieliła kilku złotych rad jak przeżyć w Indiach. Oboje w
raz z JJ Singh życzyli Panu Ambasadorowi i jego
małżonce udanego pobytu, pełnego sukcesów, które
będą możliwe dzięki wytężonej pracy dyplomatycznej.

Welcome Reception (by some regarded as a farewell)
was organized by the Embassy of India, H.E. Monika
Kapil Mohta and IPCCI , Mr. J J Singh at Bollywood
Lounge. This was an excellent opportunity to establish
new and strengthen old relationships as the receptions
was attended by eminent persons associated with
India - diplomats, scientists, entrepreneurs and
members of IPCCI. Ambassador in her speech gave a
few golden tips on how to survive in India. Both the hosts
wished Mr. Ambassador and his wife a pleasant stay, full
of success and to strengthen further the relations more
between the two countries.
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Spotkanie z Ministerem Gospodarki, Panem Sunil Bahadur Thapa, Nepal

Meeting With Mr. Sunil Bahadur Thapa, Commerce Minister , Nepal.
A meeting was organized by Mr.Vijay Jolly All India
Incharge & Convenor of Foreign Cell, BJP at the Party
Office at 11 Ashoka Road with the Commerce Minister of
Nepal during his visit to Delhi on 30th July 2014.

Jednym z elementów wizyty Ministra Gospodarki
Pana Sunil Bahadur Thapa w Indiach było
spotkanie z członkami B J P. Zostało ono
zorganizowane przez Pana Vijay Jolly , All India
Incharge & Convenor of Foreign Cell.

Mr. Thapa presented the state of economic ties between the
countries and praised the new government on the eve of the
State visit of Prime Minster Mr. Narendra Modi to Nepal ,
which have taken various steps to strengthen the relations
both economic and diplomatic between the two countries.

Pan Thapa omówił stan relacji gospodarczych
między Nepalem a Indiami oraz pochwalił
działania rządu w przeddzień wizyty państwowej
Prezesa Rady Ministrów Mr. Narendra Modi do
Nepalu, który podjął różne kroki w celu
wzmocnienia stosunków gospodarczych i
dyplomatycznych. Następnie odbyła się dyskusja
zebranych.

Later there was a discussion with the gathered over the
economic policy of Nepal.

Promocja – Tales from India
Tales from India to wyspecjalizowana w projektowaniu i
kompleksowej realizacji wycieczek firma z siedzibą w
Warszawie, w Polsce, głównym biurem w New Delhi,
stolicy Indii oraz biurem sprzedaży w Tokio i Osace, w
Japonii.
Jesteśmy jedną z najszybciej rozwijających się firm
branży turystycznej, zapewniającą usługi na całym
Półwyspie Indyjskim: w Indiach, Nepalu, Bhutanie, Sri
Lance, Tybecie, Bangladeszu i Malediwach.

Promotion – Tales from India
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów,
proponujemy usługi na wszystkich poziomach
standardu: od ofert luksusowych dla najbardziej
wymagających klientów do przygodowych, jak również
połączenie obu wersji. Wszyscy nasi klienci doświadczą
jednak najwyższego standardu usług z naszej strony,
będącego rezultatem wiedzy eksperckiej w dziedzinie
turystyki, oraz uzyskają najwyższą jakość za daną cenę.

Tales from India is a wholesale Destination
Management Company based in Warsaw, Poland with
our Head Office based in New Delhi, the capital city of
India and Sales office in Tokyo & Osaka, Japan.We are
one of the fastest growing Destination Management
Companies and a major service provider to the Indian
subcontinent covering India, Nepal, Bhutan, Sri Lanka,
Tibet, Bangladesh & Maldives.

"Tales from India” jest biurem podróży oferującym pełny
zakres usług dotyczących podróży do Azji. Szczególną
uwagę przywiązujemy do najwyższej jakości pracy oraz
indywidualnego podejścia do każdego z klientów. Nasz
zespół składa się z ekspertów o ponad
dwudziestoletnim doświadczeniu w branży turystycznej.
Oferujemy zorganizowane wycieczki grupowe,
wycieczki prywatne oraz podróże, dzięki którym będą
Państwo mogli przeżyć niezapomniane przygody,
poznając bogatą historię i kulturę Indii, Nepalu i
Bhutanu, jak również podziwiając egzotyczną naturę w
tym fascynującym regionie.

Tales from India is a travel agency offering a full range of
services relating to travel to Asia. Particular attention is
paid to the highest quality of work and individual
approach to each client. Our team consists of experts
with over twenty years of experience in the travel
industry. We organized group tours, private tours,
Company incentives tour and travel, so that you can
experience an unforgettable adventure, learning about
the rich history and culture of India, Nepal and Bhutan,
as well as admiring the exotic nature in this fascinating
region.
To meet the expectations of our customers, we offer
services at all levels of the standard : the listings of
luxury for the most demanding customers for adventure ,
as well as a combination of both versions. All our
customers will experience the highest standard of
service but from our side , which is the result of expertise
in the field of tourism , and receive the highest quality for
a given price

Tales from India Sp. Z o .o.
ul. Czackiego 3/5, 00-043 Warszawa
Faks + 48 22 826 23 00
Komórka: +48 505 301 042
Adres e-mail: manu@talesfromindia.pl, info@talesfromindia.pl
Strona: www.talesfromindia.pl, www.talesfromindia.in
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Marynarska Business Park
ul. Tasmowa 7, Bldg D 02-677 Warszawa
T: +48 22 520 28 02 / F: +48 22 520 28 86
E: committee@ipcci.pl W: http://www.ipcci.pl
www.facebook.com/ipccipl
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