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T R A V E L

Me m b e r s h i p :

israfood  

Nemzetközi Élelmiszer és Ital szakvásár 

Tel Aviv, 2017. november 28-30. 
www.stier.co.il/ISRAFOOD 

 

A kiállításról: 

Idén 34. alkalommal rendezik meg Izrael egyik legfontosabb élelmiszeripari vásárát. 

A rendezvény évente nyújt nagyszerű lehetőséget az iparág szereplői számára, hogy 

megjelenjen és új kapcsolatokra tegyen szert. A kiállítás fő platformja a szakmai és 

üzleti találkozóknak, a gyártók és importőrök, kereskedelmi láncok, valamint a 

magánszektor képviselői számára. 

Az israfood keretein belül kerül sor az izraeli Food & Hospitality Week eseményre, 

továbbá a Hotex és ,Kitex szakkiállításokra, melyek konyhai,- és éttermi 

berendezéseket, szolgáltatásokat és technológiákat mutat be a vendéglátásban, 

lakossági és intézményi szektorokban. A Bake & Cake pékáru,- és sütemény kiállítás 

az alapanyag és beszállítók számára nyújt érdekességeket a sok finomság mellett. 
 

Utazás:  
- menetrendszerinti ELAL repülőgéppel   
 

Szállás:  
 

***szálloda: 

Tel Aviv sétányán, mindössze 10 méterre a Yerushalayim 

strandtól, az Opera-toronnyal szemben helyezkedik el a hotel, 

amely ingyenes internet hozzáféréssel, ill. svédasztalos 

reggelit tartalmazó, kényelmes szállással várja vendégeit. Az 

Opera-torony környéke kiváló vásárlási lehetőséget biztosít, a 

közeli Hayarkon utcán pedig számos étterem áll a vendégek 

rendelkezésére.  

 

 

 

 

 

szoba példa 

 

***szálloda: 

A hotel Tel Aviv szívében található, mindössze egy rövid 

sétára számos látnivalótól. A Földközi-tengertől csupán 180 

méterre fekvő hotel ingyenes Wi-Fi-vel és légkondicionált 

szobákkal várja vendégeit. A szállodában edzőterem, a 

szauna, valamint a nyáron nyitva tartó, szabadtéri 

úszómedence is található. A szálloda 10 perces sétára fekszik 

a Dizengoff Center üzleteitől, ill. a Hacarmel piactól. 
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****szálloda: 

A parti sétányon fekvő hotelben tetőmedence, napozóterasz 

és bár is található, ahonnan lenyűgöző kilátás nyílik a 

Földközi-tengerre és a kikötőre. A szálloda légkondicionált, 

nemdohányzó szobái műholdas TV-vel, ingyenes WiFi-vel és 

hűtővel felszereltek. Svédasztalos reggelije bőséges. A Tel 

Aviv strandjához közvetlen elérést biztosító hotel néhány 

lépésre fekszik a város üzleti központjaitól. 

 

 

 

 

 

szoba példa 

 

Konkrét igények alapján (utazási időpont, utas szám) konkrét ajánlatért,  

bővebb információért (reptéri transzfer, utas,- poggyászbiztosítás,  

kedvezményes vásári belépőjegy) kérjük, forduljon közvetlenül irodánkhoz, 

vagy látogasson el honlapunkra: www.interpress.hu. 
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