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Intertraffic Istanbul je jedním z největších a nejvýznamnějších mezinárodních obchodních 
výstav a setkání odborníků na dopravní infrastrukturu, řízení provozu, bezpečnost silničního 
provozu a parkování. Poskytuje komplexní přehled o nejnovějších produktech, službách a 
systémech pro dopravu a představuje nejnovější trendy a vývoj oboru. Koná se jako bienále a 
účastní se jej cca 700 vystavovatelů z 40 států světa. Z českých společností již vystavovaly např. 
AŽD Praha, CAMEA, CROS Zlín, ELTODO; letos připravuje expozici i VÚŽ, a.s. 

CNR Expo Center disponuje kompletní infrastrukturou a krytou výstavní plochou 150.000 
metrů čtverečních.  Koná se zde pro bezpočet prestižních akcí. Areál poskytuje vystavovatelům i 
návštěvníkům perfektní zázemí a vysoce profesionální služby.  

      

Cesta je příležitostí ke studiu a získání zkušeností a nových kontaktů 
nejen pro dopravní, stavební a IT odborníky, ale také umožní obchodní jednání pro dodavatele a 
exportéry technologií pro dopravní stavby, systémy a prostředky.  
 

CENA 29 900 Kč/osoba zahrnuje: 
 Letenky včetně všech poplatků a transfery z/na letiště 
 Ubytování v hotelu (4*) osmanského stylu ve dvoulůžkovém pokoji / se snídaní 
 Závěrečnou zprávu  

 

ZÁJEMCI si vyžádají přihlášku na sekretariat@top-expo.cz 

CESTOVNÍ POKYNY obdrží účastníci týden před odletem. 
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Hagia Sofia, Basiliková cisterna Yerebatan Sarayi s hlavou meduzy, Modrá nešita, Hippodrom s 

Hadím sloupem, palác a harém Topkapi, Sülleymanova mešita, Grand bazar, Spice bazar, 

Galatská věž s panoramatickým výhledem na město, palác a harém DOLMABAHCE a další stavby 

Zlatého rohu Instanbulu. Doporučujeme také tanec dervišů či plavbu po Bosporu. 

 
  

PROGRAM PRO DOPROVODNÉ OSOBY - ZAJÍMAVOSTI ISTANBULU: 
 


