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T R A V E L

Me m b e r s h i p :

WATEC 

Nemzetközi vízgazdálkodási, megújuló energia –energiaellátás és környezetvédelem 

szakkiállítás és konferencia 

Tel Aviv, 2017. szeptember 12-14. 

www.watec-israel.com 

 

A kiállításról: 

Izrael fővárosában kétévente kerül megrendezésre a WATEC víztechnológia 

szakkiállítás, melyhez B2B és konferencia párosul. A vízgazdálkodás Izraelben 

kiemelt téma, gondoljunk csak a tengervíz sótalanításra, vagy a használtvíz 

mezőgazdasági újrahasznosítására. A WATEC az izraeli Gazdasági Minisztérium által 

támogatott nemzeti NewTech programm keretében valósul meg. A kiállítás tematikái 

a következők: öntözési rendszerek, tömörségvizsgáló, monitoring, mérőeszközök, 

nyomonkövetés és elemzés, szennyvíztisztítás, víztakarékos eszközök, víz-és 

környezetvédelmi K+F, projektek, stb. 2015. évi statisztika: 160 kiállító, 10.000 

látogató. 

 

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

bővebb információért (reptéri transzfer, utas,- poggyászbiztosítás,  

vásári belépőjegy) kérjük, forduljon közvetlenül irodánkhoz, vagy látogasson el 

honlapunkra: www.interpress.hu. 
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