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Istanbul Expo Center Turecko (IFM) otevře v červnu 2023 své brány pro další ročník dopravního 
veletrhu INTERTRAFFIC, kde vystavovatelé z mnoha desítek států světa představí nové 
technologie, produkty a chytrá řešení, jak se vypořádat s dnešními a budoucími výzvami v oblasti 
mobility. Areál IFM je největším výstavištěm v Turecku, leží blízko nového letiště, je napojen na 
metro a poskytuje vystavovatelům i návštěvníkům perfektní zázemí a vysoce profesionální služby.  

  

Cesta je příležitostí k 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.  

 

Seminář nové dopravní stavby Istanbulu: 

 

Nová podzemní lanová dráha Aşiyan – Hisarüstü. Zakázku provádí Metrostav Ankara Inşaat. 
Spolupracuje přitom se švýcarským dodavatelem lanovek Garaventa. Nový Grand Istanbul Tunnel 
bude první třípatrový tunel na světě a má ambici vstřebat nejen silniční dopravu, ale také kolejiště 
vlaků mezi asijským a evropským Tureckem pod Bosporem. Nové istanbulské letiště aspiruje na 
titul největší vzdušný přístav světa. 

  

 

PŘEDBĚŽNÁ CENA                      38 800 Kč/osoba zahrnuje: 
 

• Letenky včetně všech poplatků a transfery z/na letiště 

• Ubytování v hotelu osmanského stylu ve dvoulůžkovém pokoji se snídaní 
• Účast na semináři nové dopravní stavby Istanbulu vč. závěrečné zprávy 
• Služby českého delegáta  

 

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

ISTANBUL  14. června 2023 - 18. června 2023 
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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: 
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