Laba diena, kviečiame į tarptautinę
specializuotą maisto pramonės parodą
Paroda vyks 2018 m. vasario 18 d. – vasario 22 d. Dubajuje, JAE

Tai didžiausia pasaulinė maisto ir gėrimų paroda
Pagrindiniai parodos GULFOOD sektoriai:





Maistas (gurmanų maistas ir delikatesai; pasaulio maistas; šviežias maistas, vaisiai ir daržovės; jūros
gėrybės; organinis maistas ir sveika mityba, grūdai, kruopos, miltai, mėsa ir vištiena, pieno produktai,
Artisan produktai, Halal maistas, vaikų maistas, dietinis maistas ir kt.);
Gėrimai (kava, cikorija, kavos pakaitalai, arbata, energetiniai gėrimai, karštas šokoladas, sultys, pienas,
mineralinis vanduo, gaivieji gėrimai)
Restoranai ir kavinės (baro įranga, baldai ir interjero detalės, kavos aparatai, IT įranga, stiklo dirbiniai,
porcelianas, sidabro dirbiniai, stalo įrankiai, indai, serviravimo aksesuarai, konsultavimo paslaugos);
Viešbučių, restoranų įranga (miegamojo ir vonios įranga, valymo ir priežiūros įrengimai, virtuvės įranga
ir įrankiai, maisto šaldymo ir vėsinimo įranga, personalo apranga ir apsauginės priemonės).

Kiti renginiai:






WORLD CUISINE - virtuvės šefai iš įvairių pasaulio gamins patiekalus specialiai tam įrengtose scenose.
EMIRATES SALON CULINAIRE - virš 1300 virtuvės šefų varžysis šiame konkurse, tam kad taptų
garsiais ateityje.
BARISTA BONANZA - lyderiaujančių kavos augintojų, gamintojų ir įrangos gamintojų pamokos Latte Art
& Brew bare kartu su konferencija ir kontaktų mugėmis.
EXPORT ADVICE CLINIC - specialistų ir ekspertų konsultacijos, patarimai.
THE TEA HOUSE - pasaulio arbatos rinkos atstovų susitikimo vieta. China Tea House arbatos
degustacija.




Maisto saugumo ir sveikatos konferencija.
GULFOOD apdovanojimai.

Bilietų kainos: užsiregistravus iš anksto internetu – įėjimas 150 AED. Vietoje - 300 AED. (Pateiktos 2017 m.
įėjimo kainos, nes 2018 m. dar nepaskelbtos, informacija bus patikslinta vėliau). Įėjimas tik su šios parodos
specifika susijusiems specialistams. Asmenys iki 21 m. neįleidžiami.
KELIONĖ LĖKTUVU
iš Vilniaus vasario mėn. 16 d. - vasario mėn. 24 d.
Kelionės kaina 1 asm. (6 nakvynės viešbutyje):




Apgyvendinimas 4* Somewhere Hotel Tecom viešbutyje (Tecom rajone, netoli Dubai Marina) nuo
705 Eur/asm.
Apgyvendinimas 4* viešbutyje Damac Maison de Ville Breeze (šalia Burj Khalifa) nuo 845
Eur/asm.
Apgyvendinimas 5* viešbutyje Damac Maison Cour Jardin (šalia Burj Khalifa) nuo 895 Eur/asm.

iš Vilniaus vasario mėn. 16 d. - vasario mėn. 24 d.
Kelionės kaina (8 nakvynės viešbutyje):




Apgyvendinimas 4* Somewhere Hotel Tecom viešbutyje (Tecom rajone, netoli Dubai Marina) nuo
805 Eur/asm.
Apgyvendinimas 4* viešbutyje Damac Maison de Ville Breeze (šalia Burj Khalifa) nuo 1125
Eur/asm.
Apgyvendinimas 5* viešbutyje Damac Maison Cour Jardin (šalia Burj Khalifa) nuo 1165 Eur/asm.

Į kelionės paketo kainą įskaičiuota:
Skrydis lėktuvu Vilnius – Dubajus – Vilnius (su tarpiniu persėdimu), 6 ar 8 nakvynės pasirinktame viešbutyje
dviviečiame kambaryje su pusryčiais, pervežimai oro uostas - viešbutis - oro uostas, visi mokesčiai (10% miesto
mokestis, 10% viešbučio aptarnavimo mokestis).
Papildomai:
 įėjimo į parodą mokestis;
 išsiregistruojant iš viešbučio mokamas privalomas TOURISM DIRHAM mokestis:
o apsistojus 5* viešbutyje - 20 AED už kambarį už naktį (apie 4 EUR už kambarį),
o apsistojus 4* viešbutyje - 15 AED už kambarį už naktį (apie 3 EUR už kambarį),
o apsistojus 3* viešbutyje - 10 AED už kambarį už naktį (apie 2 EUR už kambarį).

Pastaba: kainos gali keistis priklausomai nuo rezervacijos metu esančios aviabilieto kainos. Galimas
išvykimas iš Rygos. Kelionės datą galima keisti pagal individualų užklausimą.
Papildomai organizuojame poilsį ir ekskursijas.
Taip pat nepraleiskite progos aplankyti Abu Dabį - atsidarė ilgai lauktas LUVRO muziejus!!!!!
LUVRAS

