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A kiállításról:
Kínában 50 UNESCO-védnökség alatt álló műemlék található, a kulturális
örökségvédelmi állami adminisztráció 766.722 műemléket tart nyilván, Shanghaiban
pedig több mint 1.840 európai stílusban épült építmény van. Mindezek restaurálása,
állagmegóvása ideális területet, munkát jelent a külföldi kézművesek, restaurátorok,
műemlékvédők számára.
A Lipcsében mindig páros évben megrendezésre kerülő denkmal, európai
műemlékvédelmi kiállítás sikeres kínai exportált változata szerettel várja a kiállítókat
és szakmai látogatókat.
Az előző, 2017. évi kiállítás rövid statisztikája: 84 kiállító, 4 országból, 3.200
regisztrált szakmai látogató.
Utazás:
- menetrendszerinti repülővel
- beutazáshoz vízum szükséges!
Szállás:
A 4*-os 261 szobás Holiday Inn Shanghai Pudong Nanpu
szálloda shanghai belvárosában, a Pudong pénzügyi negyed
közelében, a Lancun úti metróállomás (4-es, 6-os vonal) 10
perces sétára, Pudong nemzetközi repülőtere 40 perces , a
Hungcsiao pályaudvar és repülőtér 60 perces autóútra
található. A szobák jól felszereltek, mennyezetig érő
ablakokkal rendelkeznek. Ingyenes Wi-Fi, minibár, széf, szoba példa
mosodai szolgáltatás áll a vendégek rendelkezésére.
Reggelije svédasztalos.
A 5*-os 553 szobás Crowne Plaza Shanghai szálloda
közvetlenül a shanghaji Arts Film Center mellett, a 10-es
metróvonal Jiaotong Egyetem megállója 10 perces sétára, a
Xu Jia Hui bevásárlónegyed 5 perces sétára található, a
Jingan-templom 5 km-re, a Xintiandi 7 km-re fekszik. A
szobák jól felszereltek, modernek és tágasak. Műholdas és
kábel-TV, íróasztal, tea- és kávéfőzési lehetőség is várja a szoba példa
vendégeket. Reggelije svédasztalos.
Az 5*-os 523 szobás Wyndham Grand Plaza Royale
Oriental Shanghai szállodától autóval 10 perc alatt a
Shanghai New International Expo Centre (kiállítási
központ), 5 perc alatt a Jing Qiao bevásárló és szórakoztató
központ elérhető. A Shanghai Hongqiao International
Airport repülőtér kevesebb, mint 45 perces autóútra
található.Az elegáns szobák a Huang Pu-folyóra néznek.
széf, minibár, ingyenes Wi-Fi áll a vendégek szoba példa
rendelkezésére. Reggelije svédasztalos.
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.
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