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T R A V E L

Me m b e r s h i p :

 

A kiállításról: 
Immár 22. alkalommal kerül megrendezésre Oroszország, a FÁK és Kelet-Európa 

egyik legnagyobb csomagolóipari szakkiállítására, melynek helyszíne a moszkvai 

Crocus Expo területe. A RosUpak olyan szakvásár, amely összehozza a szolgáltatókat 

és a fogyasztókat, hogy megosszák tapasztalataikat és megvitassák az ágazatban 

felmerülő problémákat és közösen találjanak innovatív megoldásokat a jövő 

kihívásaira. 

Tematikák: konténerek, tároló- és anyagmozgató rendszerek, csomagoló 

berendezések, csomagoló anyagok, csomagoló alapanyagok, raktározás, 

anyagmozgatás, stb. 

Az előző, 2016. évi kiállítás számokban: 33 ország 500 kiállítója 53 ország 18.842 

látogatótóját vonzotta. 
 

Utazás:  
- menetrendszerinti repülőjárattal 

- beutazáshoz vízum szükséges! 
 

Szállás: 
 

***szálloda a Vladikino állomásnál 

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. 
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****szálloda belvároshoz közel 

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 

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 

 

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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