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T R A V E L

Me m b e r s h i p :

 

A kiállításról: 

Az évente megrendezésre kerülő szakkiállítás elsősorban a technológiai újdonságok 

bemutatására fókuszál. Kitűnő alkalmat kínál az agráriparhoz kapcsolódó 

vállalkozásoknak arra, hogy termékeiket és szolgáltatásaikat a közel félszáz országból 

érkező látogatóval megismertessék. Tematika: agrártechnológia, növényvédelem, 

öntözés és vízgazdálkodás, talajjavítók, vetőmag, friss termények, 

csomagolástechnika, hűtő- és tárolóeszközök, nagykereskedők, áruházláncok. 

 

Utazás:  
- menetrendszerinti ELAL repülőgéppel   

 

Szállás:  
 

****szálloda: 

A remek elhelyezkedésű szálloda jól berendezett szobákkal, 

LCD TV-vel és ingyenes Wi-Fi-vel várja vendégeit. A 

homokos strand 5 perc sétával elérhető. A hotel egy rövid 

sétára fekszik a város számos nevezetességétől, beleértve a 

színes Carmel piacot, a Diezengoff teret, valamint a Sheinkein 

utca sok nyüzsgő kávézóját és éttermét. 

A gészséges reggelit a szálloda kávézójában szolgálják fel.  

 

 

 

 

 

szoba példa 

 

***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. 

 

 

 

 

 

szoba példa 

 

****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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K 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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