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T R A V E L

Me m b e r s h i p :

 

Worldskills 

Szakmák ifjú mestereinek világméretű versenye 

Abu Dhabi, 2017. október 14-19. 

www.worldskil lsabudhabi2017.com   
 

A kiállításról: 

A Worldskills vándor rendezvény, kétévente kerül megrendezésre. Japán, Finnország, 

Kanada, Anglia, Németország és Brazília után 2017-ben Abu Dhabi ad otthont az ifjú 

titánok rangadójának.  

A Worldskills International egyedülálló, nemzetközi tagsággal rendelkező nonprofit 

szervezet, melynek célja, hogy felhívja a figyelmet a szakmunka jelentőségére és 

világszerte hozzájáruljon a szakismeretek, valamint a szakmai továbbképzések 

színvonalának emeléséhez.  

A szakmák ifjú mestereinek világméretű megmérettetése, hol a legjobb kézművesek, 

szakmunkások küzdenek meg egymással, több mint 46 foglalkozást (fodrász, 

mechatronika, grafikus, dekoratőr, bútorasztalos, épületasztalos, virágkötők, ácsok, 

pincérek, szakácsok, stb.) képviselnek. Komoly logisztikai kihívás előtt áll nemcsak a 

város, de a DHL is, kinek min. 1 tonna próbaanyagot kell a versenyzők számára 

határidőre odafuvaroznia. 
 

Utazás:  
- menetrendszerinti repülőjárattal 

- A beutazáshoz vízum szükséges! 
 

Szállás: 
 

***szálloda  

A szálloda 252 szobája egyedileg berendezett, modern és 

kényelmes. Nagy sebességű Wi-Fi áll a vendégek 

rendelkezésére. Reggelije svédasztalos. A kiállítási központ 

és az Abu Dhabi nemzetközi repülőtér mindössze 15 perc 

alatt elérhető. A parkolás ingyenes. 

 

 

 

 
 

szoba példa 

 

***szálloda a kiállítási központ közelében 

Kültéri, feszített víztükrű medencével, tágas szobákkal várja 

vendégeit a luxust és kényelmet biztosító szálloda. 

Sétatávolságra fekszik a kiállítási központtól. A tetőtéri 

bárból panorámás kilátás nyílik a városra. Abu-Dhabi 

nemzetközi repülőtere 20 km-re fekszik.  
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*****szálloda a Yas szigeten 
A szálloda 9 perces sétára van a tengerparttól. A luxushotel 

napozóterasszal, 25 méteres szabadtéri medencével, ingyenes 

Wi-Fi-vel rendelkezik. Tágas szobái elegáns dekorációval 

díszítettek. Az Abu Dhabi nemzetközi repülőtértől 8,5 km-re 

található. A helyszínen ingyenes privát parkoló áll 

rendelkezésre.  

 

 

 

 

 
 

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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