R + T Turkey
Redőnyök, ajtók, nyílászárók, kapu,- és árnyékolástechnikai Szakkiállítás
Isztambul, 2019. november 28-30.
www.rt-turkey.com
A kiállításról:
A fenntartható fejlődés érdekében manapság kiemelkedően fontos szempont az energia-hatékony
napvédelem, illetve energiatárolás, mely jelentősen hozzájárul a költségek csökkentéséhez és a
környezetvédelemhez. A rohamos ütemben fejlődő török gazdaság az ,,Urban Transformation
Program” keretén belül 6,5 millió épület rekonstrukcióját fogja elvégezni, kiemelt szerepet
tulajdonítva az árnyékolástechnikának és a biztonságos nyílászáróknak. Épp ezért kerül
megrendezésre az R+T Turkey szakkiállítás, mely a világ vezető szakvásárának, a stuttgarti R+T
–nek licence. Helyszíne a CNR EXPO vásárterület (az európai oldalon, az Atatürk nemzetközi
repülőtér közelében). A kétévenként népes nemzetközi látogatót vonzó törökországi vásár négy
napján több mint 104 kiállító mutatja be portékáját 5.000 látogatónak, potenciális vásárlónak.

Utazás:
- menetrendszerinti repülőgéppel
- egyénileg
Szállás:
***szálloda
A 16 szobás hotel-panzió a Fatih / Sultanahmet negyedben
helyezkedik el, a Cemberlitas villamosmegállótól mindössze 150
méterre, a történelmi Çemberlita Hamamı törökfürdőtől pedig 250
méterre. A Kék mecset mindössze 500 méterre, a Hagia Szophia
pedig 750 méterre fekszik. A szálláshely 24 órás recepcióval és
modern felszereltségű szobákkal (síkképernyős
televízió,
légkondicionáló, elektromos vízforraló, minibár, ingyenes Wi-Fi)
várja vendégeit. Mindennap gazdag, svédasztalos reggelit szolgálnak
fel.

szoba példa

***szálloda
A történelmi Isztambul szívében, a Topkapi palotától és a Nagy
bazártól csak egy rövid sétára található a Hotel, amely igazi török
vendégszeretettel várja vendégeit.A hagyományos külsővel
rendelkező, Fatih városnegyedben található szállodának
20
kényelmesen berendezett szobája van. Gyönyörű és lenyűgöző
kilátást biztosít terasza a Márvány-tengerre. 24 órás szobaszerviz és
fizetős internet is rendelkezésre áll.
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****szálloda
A kiváló tengerparti helyen fekvő Hotel szobáiból gyönyörű kilátás
nyílik a Márvány-tengerre, vagy Isztambul óvárosára. A Kék mecset
és az Aya Sofia 10 perc sétával elérhető.A hotel 110 szobája modern,
ingyenes Wi-Fi-vel, műholdas síkképernyős HD TV-vel és
többcsatornás zenei rendszerrel rendelkeznek. A szállodában 24 órás
recepció, autóbérlés, stb. áll rendelkezésre. A hotelból közvetlen
elérhető a tengerparti sétány, amely a Sultanahmer-félsziget partjai
mentén fut végig. A Cankurtaran pályaudvar mindössze 300 méterre
van.
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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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