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T R A V E L

Me m b e r s h i p :

InterStroyExpo 

Nemzetközi építőipari szakvásár 

Szentpétervár, 2017. április 19-21. 
www.interstroyexpo.com 

 

A kiállításról: 

A InterStroyExpo Észak-Oroszország egyik legnagyobb építőipari szakvásár. Számos 

külföldi és hazai cég a FÁK és balti államokból mutatkozik be a vásár három napja 

alatt, mikor is már hagyományosan zajlik az építési szezon. A kiállítás fontosságát 

bizonyítja számos állami vezető jelenléte a megnyitó alkalmából. 

A kiállítás kínálata lefedi az építőipari termékek és szolgáltatások teljes spektrumát: 

építőanyagok, gépek,- berendezések, szerszámok, kül,- és beltéri burkolatok, világítás, 

épületgépészet, nyílászárók, homlokzatok, festékek, épület-biztonság technológia, stb.  

A kiállítást B2B szakmai program kíséri. 2016. évi statisztika: 200 kiállító 8 

országból, 8.200 szakmai látogató.  
 

Utazás:  
- menetrendszerinti repülőgéppel 

- beutazáshoz vízum szükséges! 

 

Szállás:  
 

*** szálloda: Pulkovo nemzetközi repülőtér közelében  
A szálloda 5 perces sétára fekszik a Ploshchad 

Vosstaniya metróállomástól. Wifi a szálloda teljes 

területén ingyenes. A vendégeket minden nap 

svédasztalos reggeli várja. A Hermitage 15 perces, a 

Ladozhsky vasútállomás pedig 30 perces autóútra fekszik 

szállásától. Térítés ellenében transzfert kínál a 15 km-re 

lévő Pulkovo nemzetközi repülőtérre.  
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***szálloda: Nyevszkij sugárútnál 

A szálloda a város Arany háromszögén belül helyezkedik 

el. A szobákban ingyenes Wi-Fi biztosított. 

Gazdag választékú kontinentális reggelit kínál. 

A Nyevszkij Proszpekt sugárút kevesebb mint 1 perces 

sétára, a Nyevszkij Proszpekt metrómegálló pedig 

mindössze 10 percnyi sétára található.  
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***** szálloda: Vosstaniya metróállomás közelében 

A szálloda a Ploshchad Vosstaniya metróállomástól 

csupán 10 perces sétára, a Nevsky Prospekt sugárúttól 10 

percre, a Szmolnij-székesegyház és a Taurida kert 

közelében helyezkedik el. 

A szálláshelyen ingyenes Wi-Fi is biztosított. 
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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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