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Me m b e r s h i p :

 

Gulf Print & Pack 

Nemzetközi Nyomda,- és Csomagolási Szakkiállítás 

Dubai, 2017. március 26-29. 

www.gulfprintpack.com 

 

A kiállításról: 

A kétévente megrendezésre kerülő nyomdaipari és csomagolástechnikai szakkiállítás  

számos újdonságot vonultatott fel a gépektől (gyártósorok, minőségellenőrző 

berendezések) kezdve a kellékeken át (tinták, bevonatok, lakkok) a logisztikai 

rendszerekig, szolgáltatásokig bezárólag. A több mint 200 kiállító kínálatát a vásár 4 napja 

alatt 110 vezetett delegáció kereste fel, kiknek többsége a Gulf térség országaiból érkezett. 

 

Utazás: 
-menetrend szerinti repülőgéppel  

 

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.(oia) 

 

 

 

 

 

 
 

szoba példa 

 

****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. (oue) 
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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.(eooia) 
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Kérjük, látogasson el honlapunkra: www.interpress.hu,  

ill. konkrét igények alapján (utazási időpont, utas szám) konkrét ajánlatért,  

bővebb információért (reptéri transzfer, utas,- poggyászbiztosítás, vásári 

belépőjegy) forduljon közvetlenül irodánkhoz. 
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