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T R A V E L

Me m b e r s h i p :

  

A kiállításról 

Az évente megrendezésre kerülő CHINA MED Kína egyik legismertebb szakvására az 

egészségügyi berendezések és gyógyászati termékek terén. Helyszíne az impozáns CNCC – 

China National Convention Center. A szervezők célja, hogy bemutatásra kerüljenek a 

világszerte vezető termékek, technológiák. 

Tematika: analizáló berendezések, sebészeti eszközök, fertőtlenítő szerek, diagnosztikai 

készülékek, endoszkopok, implantátumok, laboratóriumi felszerelések, medikai software, 

sürgősségi berendezések, ápolási eszközök, röntgenkészülékek, stb. 

 

Utazás:  
- repülőgéppel. Utasbiztosítás kötelező.  

- beutazáshoz vízum szükséges! 

Szállás:  
 

Peking Chaoyang városrészében található ez a 4* szálloda, a 

belvárostól kb. 20 perces, a Zhongguancun Hi-Tech kerülettől 

(kínai Silicon Valley) 25 perces, a Chaoyang résztől (kedvelt 

történelmi, shopping és gasztronómia központ) 30 perces 

metróútra. 

427 szobája a nemzetközi standard szerint kialakított, tea,- és 

kávéfőző, minibár, Sat-TV, safe és vasalási lehetőség is 

biztosított. A vendégek kikapcsolódását fitness központ 

szolgálja. BW 

 

 

 

 

 

 

szoba példa 

 

Az Olympic Green / Nemzeti Stadiontól 5 perces útra található 

ez az 5* szálloda, a közeli Olympic metrómegállóból könnyen 

elérhető Peking számos nevezetessége. 

332 szobája kényelmesen kialakított,  ingyenes internet (LAN) 

hozzáféréssel, síkképernyős televízióval, kábel-/Sat-TV-vel, 

minibárral, safe-fel felszerelt. 

A vendégek kényelmét Spa,- és wellness központ szolgálja, saját 

étterme helyi specialitásokat is kínál. CE szoba példa 

 

A 8-as metróvonal Olympic állomásától 3 perces sétára található 

ez az 5* szálloda, a Tian'anmen tértől és a vasútállomástól 35 

perces autóútra, a pekingi fővárosi repülőtér 3-as termináljától 

pedig 26 km-re fekszik. 420 szobája tágas, hangszigetelt, 

síkképernyős, műholdas TV-vel, minibárral, személyi széffel, 

valamint elektromos vízforralóval felszerelt. A vendég 

kényelmét fitneszközpont, wellness részleg, valamint ingyenes 

internettel szolgálja.CH  
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Kérjük, látogasson el honlapunkra: www.interpress.hu,  

ill. konkrét igények alapján (utazási időpont, utas szám) konkrét ajánlatért,  

bővebb információért (reptéri transzfer, utas,- poggyászbiztosítás, vízum, vásári 

belépőjegy) forduljon közvetlenül irodánkhoz. 
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