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A kiállításról: 

Érdemes most az orosz piac felé nyitni, hisz csak Moszkvában több mint 700 

objektumot restaurálnak és a rendelkezésre álló keretösszeg meghaladja az 1 milliárd 

eurót !  

A Lipcsében már évek óta nagy sikernek örvendő denkmal műemlékvédelmi és 

restaurálási szakkiállítás idén ősszel ismét Moszkvába költözik, hogy a szakma ezt a 

lehetőséget is feltérképezze. Bár a szakvásár középpontjában a műemlékvédelem és a 

restaurálás áll, fontos szerepet kap a történelmi városközpontok, épületek, síremlékek, 

templomok megóvása is. A szakvásár támogatója többek között az UNESCO, az 

ICOMOS és az OWHC. Az előző 2017. évi kiállítás adatai számokban: 106 kiállító, 

3.450 látogatónak mutatkozott be. 

 

Utazás: 

- menetrendszerinti repülővel 

- beutazáshoz vízum szükséges! 

 

Szállás: 
 

A 3*-os 192 szobás Maxima Zarya Hotel Moszkva 

botanikus kertje közelében, 10 km-re a városközponttól, 11 

km-re az Expocentre kiállítási területtől és 30 km-re a 

Sheremetyevo-i repülőtértől található A tágas, kényelmes 

berendezésű szobák légkondicionálóval, műholdas TV-vel, 

minibárral, íróasztallal felszereltek. Ingyenes Wi-Fi, lobby 

bár várja a vendégeket. Reggelije svédasztalos. 
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A 4*-os 129 szobás Arbat House Moszkva szívében, az 

Arbatskaya metróállomástól 5 perces, a Kremltől és a 

Vörös tértől 15 perces sétára található. Szobái 

légkondicionáltak, hűtőszekrény, műholdas TV és ingyenes 

WiFi, lobby bár biztosított. Reggelije bőségesen 

svédasztalos, ebédre és vacsorára olasz és nemzetközi 

ételek közül választhatnak a vendégek. 
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A 4*-os 301 szobás Holiday Inn Moscow Lesnaya szálloda 

a Belorusszkaja metróállomástól 5 perc sétára, a híres 

Vörös tértől 3 km-re található. Szobái modern, kényelmes 

bútorokkal berendezett, síkképernyős TV-vel, 

légkondicionálóval, iratszéffel ellátottak. Díjmentes a Wi-

Fi, edzőterem áll a vendégek rendelkezésére. A reggelije 

svédasztalos, esténként az elegáns Red & White étteremben 

nemzetközi fogásokat kínálnak.  
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Kiállítás szervező részlegünk és saját utazási irodánk örömmel áll szíves 

rendelkezésére, legyen szó kulcsrakész stand, grafika, arculat készítés, vagy 

szállásfoglalás, repjegy, vásári belépőjegy, utasbiztosítás ajánlatról. 

Kérjük, látogasson el honlapunkra is: www.interpress.hu 
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