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A kiállításról: 

Idén 30. alkalommal kerül megrendezésre a moszkvai Expocentr vásárközpontban a 
FÁK térség legjelentősebb egészségügyi szakkiállítására. Tematikája kiterjed az 

egészségügyi berendezésektől, gépektől, kórházi felszerelésektől kezdve a 

gyógyszeriparon át a nukleáris medicináig bezárólag. A megjelenés szinte kötelező a 
FÁK piacokat célba vevő külföldi vállalatok számára. 

Az előző kiállítás számokban: 50.000 m2-en 1.158 kiállító 40 országból, több mint 

26.000 látogatót vonzott. 
 

Utazás: 

- menetrendszerinti repülőjárattal 

- beutazáshoz vízum szükséges! 
 

Szállás:  
 

A 4*-os 474 szobás AZIMUT Hotel Smolenskaya Moscow 

szálloda Moszkva központjában, egy 23 emeletes épületben 
található, az Arbat utca pár lépésre, a Megváltó Krisztus-

katedrális és a Gorkij Park egyaránt 1 km-re, a legközelebbi 

repülőtér Vnukovo 30 km-re található. Modern szobái 
kényelmesek. A wifihozzáférés ingyenes. Térítés ellenében 

mosoda és svédasztalos reggeli áll a vendégek rendelkezésére, 

illetve beléphetnek a 20. emeleti, Moszkvára néző Club Lounge 
területére. 

 

 
 

 

 
 

szoba példa 

 

Az 5*-os 371 szobás Metropol Hotel a.Kremltől, a Vörös tértől, 

a Bolsoj Teatrtól, az Ohotnij Rjad és a Ploscsagy Revoljucii 

metrómegállóktól 3 perces sétára van. Szobáiban a világos 
pasztell színek és az art déco stílus uralkodik, Smart House 

rendszerrel, légkondicionálással, LED TV-vel, Nespresso 

kávéfőzővel, valamint iPadekkel felszereltek. Ingyenes 

parkolási lehetőség, wifi, és wellnessközpont áll a vendégek 
rendelkezésére. Reggelije svédasztalos. 
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Az 5*-os 263 szobás Golden Ring Hotel 5 perces sétára 

található a Smolenskaya metróállomástól, a Vörös tér és a 
Kreml 10 perc sétával elérhető, a régi Arbat 100 méterre van. 

Klasszikusan berendezett szobái légkondicionálóval, 

síkképernyős TV-vel és ingyenes Wi- Fi-vel rendelkeznek. 

Transzfer, szobaszerviz és mosodai szolgáltatás áll a vendégek 
rendelkezésére. A szállodában fitneszterem, aroma-gőzfürdő 

vehető igénybe. Reggelije svédasztalos.  
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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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