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Me m b e r s h i p :

 

denkmal Moscow  

Műemlékvédelmi Szakkiállítás 

Moszkva, 2017. november 8-10. 

www.denkmal-moskau.de 

 

A kiállításról: 

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

restaurálnak, s 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, 2015. évi kiállítás adatai számokban: 80 kiállító, 2.970 

látogatónak mutatkozott de.   

 

Utazás:  
- menetrendszerinti repülőjárattal 

- beutazáshoz vízum szükséges! 

 

Szállás: 
 

***szálloda a Vladikino állomásnál 

A szálloda Moszkva északi részén helyezkedik el. A 

legközelebbi metrómegálló a Vladikino. A szállodában 

étterem, bár, mosoda, pénzváltó található. A fürdőszobás 

szobákban Wifi internetkapcsolat, kábel TV, telefon, 

hajszárító, vasaló, mini-bár szolgálja a vendégek kényelmét. 

 

 

 

 

 

 

szoba példa 

 

****szálloda belvároshoz közel 

A hotel a VDNKH metrómegálló közelében található, a 

centrum tömegközlekedéssel kb. 15 perc. A hotelben bár, 

étterem, medence, szauna is található. Szobái zuhanyzóval, 

WC-vel, TV-vel, telefonnal, hajszárítóval, széffel, mini-

bárral, rádióval felszereltek. 

 

 

 

 

 

 

szoba példa 

 

****szálloda a Dinamo metrómegálló közelében 

A szálloda a 10 km-re a vásárterülettől, a Petrovsky parkkal 

szemben helyezkedik el. Metróval kb. 45 perc a  Crocus 

Expo. Szobái tágasak, zuhanyzóval, kábel TV-vel, telefonnal, 

hajszárítóval, széffel, mini-bárral, rádióval felszereltek. A 

hotelben 2 étterem, fitnesz terem, szauna található. 

 

 

 

 

 

szoba példa 

 

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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