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A kiállításról: 

Az évente megrendezésre kerülő kiállítás a régió vezető biztonsági,-tűzvédelmi és 

biztonságtechnikai eseménye. A 4.000 m2-es The Sarit Expo Centre vásárterületen 

hazai és külföldi gyártók, beszállítók, kereskedők, végfelhasználók találkoznak az 

egészségügyi mentéstől kezdve a kiberbiztonságon át a tűzvédelemig bezárólag 

áttekintést nyújtó platformon. A kiállítást nagy, helyi és nemzetközi szakmai szövetség 

támogatja. Előző évi statisztika: 68 kiállító, 2.592 látogató 35 országból. 
 

Utazás: 

menetrendszerinti repülőjárattal, átszállásokkal 
 

Vízum: 

Szükséges a beutazáshoz! A Külügyminisztérium I. Nem javasolt utazási 

célországok és térségek kategóriába sorolta Kenyát. Fővárosa Nairobi, az elmúlt 

évtizedekben több terrortámadás elszenvedője volt, ezért a város terror fenyegetettsége 

kimondottan magasnak értékelhető. Minden utas saját felelősségére vállalja a ki,- és 

visszautazást, valamint a kinttartózkodást. 
 

Szállás: 
 

A 4*-os Park Inn by Radisson hotel Nairobi Westland 

kerületének szívében található, 2 km-re a Central Business 

District üzleti központtól, a Kenyatta kongresszusi 

központtól 3 km-re, a Jomo Kenyatta nemzetközi 

repülőtértől pedig 18 km-re.  

A hotel szobái síkképernyős TV-vel, klímával felszereltek. 

Reggelije helyi ételekkel gazdagított. 

 

 

 

 

 

 

szoba példa 

 

A 4*-os Golden Tulip Hotel Nairobi Westland kerületében 

található, 5 perc sétára a városi Botanikus Kerttől, 400 

méterre az Exhibition Hall-tól. 

A szálloda szobái síkképernyős TV-vel, klímával 

felszereltek, a hotel területén ingyenes a Wi-Fi. 24 órás 

recepció áll a vendégek rendelkezésére. 

Reggelije kínálatában választható opciók a kontinentális, az 

ázsiai és vegetáriánus menü, ill. éttermében mediterrán 

ételeket is szervírolnak. 
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A 4*-os La Maison Royale 3 km-re található a Kenya 

Nemzeti Múzeumtól, a nemzetközi Jomo Kenyatta 

repülőtértől 30 perc autóútra. A hotel tetejéről impozáns 

kilátás nyílik a városra. 

A szálloda szobái elegánsan berendezettek, klimatizáltak, 

SAT-TV-vel, safe-fel, minibárral felszereltek. Spa, 

masszázs, wellness és fitness részleg biztosítják a vendégek 

kényelmét. Étterme kínálatában megtalálható a francia 

mediterrán és afrikai konyha egyaránt. 
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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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