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T R A V E L

Me m b e r s h i p :

Beautyworld Middle East 
Nemzetközi szépségápolási szakkiállítás 

Dubai, 2017. május 14-16. 
www.beautyworldme.com 

 

A kiállításról: 

A tavasz utolsó napjaiban kerül megrendezésre a Messe Frankfurt szervezésében a világ 

egyik legjelentősebb szépségipari szakkiállítása Dubai-ban. Tematika: kozmetika, 

hajápolás, smink, köröm, higiéniai kiegészítők, bőrápolás, fitness, wellness, egészséges 

életmód, spa, logisztika, marketing, szakmai képviseletek és szaksajtó. Az előző 

kiállításon 2016-ben 59 ország 1.500 kiállítója várta a 131 országból érkező 37.000 

látogatót. 

 

Utazás:  
- menetrendszerinti repülőjárattal   

 

Szállás: 
 

**szálloda a Safa parknál 

A szálloda a híres Sheikh Zayed úton található. A 

legközelebbi metróállomás kb. 8 perc gyaloglás után érhető 

el. A tágas szobák légkondicionáltak, modern 

berendezésűek. Étterme nemcsak svédasztalos reggelit, de 

ebédet és vacsorát is kínál. A repülőtér mintegy 11 km-re 

fekszik, és a szálloda transzfert is biztosít.(oia) 
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****szálloda a központban 

A szálloda Dubai központjában található. Szobái modern 

bútorokkal berendezettek. Saját étteremmel, 

úszómedencével, pezsgőfürdővel és fitneszközponttal 

rendelkezik. A főbb bevásárlóközpontok gyalog könnyen 

elérhetők. A szállodától 15 perces autóúttal el lehet jutni a 

Dubai World Trade Center kiállítási központhoz és Dubai 

nemzetközi repülőteréhez. (oue) 
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****szálloda a belvárosban 

Dubai belvárosának központjában helyezkedik el, mely 

fényűző szobákkal várja vendégeit. A szálloda 

rendszeresen közlekedő, ingyenes transzferjáratokat 

üzemeltet a  Jumeirah Beach parkhoz és a Deira City 

Centre bevásárlóközponthoz. A Dubaji-öböl és a kikötő 

500 méterre található. Az Al Rigga metróállomás 320 

méterre, Dubaj nemzetközi repülőtere pedig 3 km-re 

fekszik.(eooia) 
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Konkrét igények alapján (utazási időpont, utas szám) konkrét ajánlatért,  

bővebb információért (reptéri transzfer, utas,- poggyászbiztosítás,  

vásári belépőjegy) kérjük, forduljon közvetlenül irodánkhoz, vagy látogasson el 

honlapunkra: www.interpress.hu. 
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