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A kiállításról: 

Évente kerül megrendezésre a The big 5 show, mely a közel-keleti, indiai és dél-kelet-

ázsiai térség legnagyobb építőipari kiállítása. A rendezvény 4 napja alatt számos 
nemzetközi és helyi szakember találkozik, hogy a speciális klímára adaptálva találjanak 

közösen megoldásokat - magas,- és mélyépítési tudásuk birtokában -, hogy az emirátus 

nagyra törő terveit megvalósíthassák. A kiállítás kísérő rendezvénye a The Big 5 

konferencia. Tematikák: homlokzati rendszerek, tetőfedés, csempe, állványozás, 
üveg—kerámia alkalmazások, kazánok, páramentesítő, mozgólépcső, szaniterek, 

gépészet, szellőzési rendszerek, gerendák, ajtók, stb.  

Előző évi statisztika: 103.000m2 kiállítási területen 61 országból 2.507 kiállító, 67.070 
látogató. 
 

Utazás: 

-menetrendszerinti repülőjárattal 
 

Szállás: 
 

**szálloda a Safa parknál 

A szálloda a híres Sheikh Zayed úton található. A 

legközelebbi metróállomás kb. 8 perc gyaloglás után érhető 

el. A tágas szobák légkondicionáltak, modern 

berendezésűek. Étterme nemcsak svédasztalos reggelit, de 
ebédet és vacsorát is kínál. A repülőtér mintegy 11 km-re 

fekszik, és a szálloda transzfert is biztosít. 
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****szálloda a központban 

A szálloda Dubai központjában található. Szobái modern 

bútorokkal berendezettek. Saját étteremmel, 
úszómedencével, pezsgőfürdővel és fitneszközponttal 

rendelkezik. A főbb bevásárlóközpontok gyalog könnyen 

elérhetők. A szállodától 15 perces autóúttal el lehet jutni a 
Dubai World Trade Center kiállítási központhoz és Dubai 

nemzetközi repülőteréhez.  
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****szálloda a belvárosban 

Dubai belvárosának központjában helyezkedik el, mely 

fényűző szobákkal várja vendégeit. A szálloda rendszeresen 

közlekedő, ingyenes transzferjáratokat üzemeltet a Jumeirah 
Beach parkhoz és a Deira City Centre bevásárlóközponthoz. 

A Dubaji-öböl és a kikötő 500 méterre található. Az Al 

Rigga metróállomás 320 méterre, Dubaj nemzetközi 

repülőtere pedig 3 km-re fekszik. 
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A vásártársaság az időpont változtatás jogát fenntartja. Kérjük, indulás előtt mindig ellenörizze a kiállítás 
dátumát a szervező honlapján. 

 

Kiállítás szervező részlegünk és saját utazási irodánk örömmel áll szíves 

rendelkezésére, legyen szó kulcsrakész stand, grafika, arculat készítés, vagy 

szállásfoglalás, repjegy, vásári belépőjegy, utasbiztosítás ajánlatról. 

Kérjük, látogasson el honlapunkra is: www.interpress.hu 
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