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Me m b e r s h i p :

  

A kiállításról: 

Az évente megrendezésre kerülő Rehacare & Orthopedic Canton kiemelkedő találkozóhelye 

az ortopédia-szektor gyártó és K+F területen dolgozó szakembereinek. Helyszíne az 

impozáns PWTC – Poly World Trade Center.  

Tematikák művégtagok, orto-termékek, protézisek, ortopéd készülékek, gyógyászati 

segédeszközök, reha-termékek, fizioterápia, egyéb rehabilitációs eljárások, stb. 

Előző év statisztikája: 141 kiállító 13 országból, 13.291 látogató 56 országból. 

 

Utazás:  
- repülőgéppel. Utasbiztosítás kötelező. 

- beztazáshoz vízum szükséges! 

Szállás:  

 

A 3* kantoni apartszálloda 16 km-re van a pályaudvartól és 

Beijing Lu sétálóutcától, a nemzetközi Guangzhou New Baiyun 

reptér 45 km-re található.  

A kantoni vásárterület 2 utazóperc alatt elérhető. 180 szobája 

világos, síkképernyős TV-vel és ingyenes WLAN-nal felszerelt, 

konyha részében vízforraló, mosogatási lehetőség. BO 

szoba példa 

 

A 3* szálloda 2 perc útidőre található a Pazhou Complex Centre 

vásárterülettől, 8 perc útra a Canton Towertől, 10 perc útra a 

TeeMall bevásárlóközponttól, 30 perc útra a Chimelong 

viziparktól. 

132 szobájában ingyenes a WLAN, síkképernyős kábel TV, safe 

a szobafelszerelés alaptartozéka. 

Shuttlebuszt indítanak kiállítások idején a Pathou Complex 

Centre-be.  
szoba példa 

 

A luxus minőségű, 5* hotel Guangzhou Nemzetközi Kiállítási 

Központtól 5 perces sétára helyezkedik el, közelében található a 

Pazhou metróállomás. A Zhujiang park 15 perces autóútra, a 

Baiyun nemzetközi repülőtér 40 perces autóútra található. A 

szállodából lenyűgöző kilátás nyílik a Gyöngy-folyóra és a 

gyönyörűen parkosított kertre. 704 szobája elegáns, tágas és 

modern, keleti stílusban berendezett. Síkképernyős TV, ingyenes 

vezetékes internet és márvány fürdőszoba tartozik. A vendégek 

nagyméretű, fedett medencében, vagy a gyönyörű, parkosított, 

szabadtéri medencében lazíthatnak. SH 
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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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Rehacare & Orthopedic Canton  

Rehabilitáció, protetika & ortetika és háttértechnológiák kínai vezető szakvására 

Guangzhou, 2017. március 31-április 2. 

www.cantonrehacare.com 
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