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T R A V E L

Me m b e r s h i p :

 

MIMS automechanika (EXPOCENTR vásárterületen) 

 Nemzetközi járműipari szakvásár 

Moszkva, 2017. augusztus 21-24. 

www.mims.ru 

 

 

 

A kiállításról: 

A rendezvény felvonultatja a jármű- és gépipar teljes spektrumát, személy- és 

haszongépjármű alkatrészek és kiegészítők, beszállítások, javítás, szervizelés ill. 

egyéb kapcsolódó szolgáltatások, valamint töltőállomás technológia kerülnek 

bemutatásra.  

Előző kiállítás statisztikája: 2016-ben 1.022 kiállítója volt, 40 országból, látogatók 

száma: 30.700 volt. 
 

Utazás:  
- menetrendszerinti repülőjárattal (szabadhelyek függvényében: 99.800.-Ft/Utas)  

- beutazáshoz vízum szükséges! Amennyiben irodánkon keresztül rendelik meg 

szállásukat, meghívólevél, stb. is intézzük . irányár: 51.000,-Ft/Utas 

- transzfer (reptér – szálloda - reptér): 25.800.-/útvonal 

- utasbiztosítás (kötelező): irányár: 600.-Ft/fő/nap (korhoz kötötten változhat) 

- vásári belépőjegyek: e-ticket forintért is vásárolható  
 

Szállás: 
 

***szálloda a Vladikino állomásnál (46.280.-Ft/fő/éj) 

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 (55.040.-Ft/fő/éj) 

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. 
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****szálloda a Dinamo metrómegálló közelében (63.360.-

Ft/fő/éj) 

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 
 

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

ill. konkrét igények alapján (utazási időpont, utas szám) konkrét ajánlatért,  

bővebb információért (reptéri transzfer, utas,- poggyászbiztosítás, vásári 

belépőjegy) forduljon közvetlenül irodánkhoz. 
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