EUROPEAN

CONVENTION 2019

PALACONGRESSI DI RIMINI - VIA DELLA FIERA 23, 47923

Prašome susipažinti su preliminaria programa ir informacija apie „European
Convention 2019“. Konferencija vyks „Palacongressi di Rimini“ – tai
modernus, patogus, technologine įranga aprūpintas elegantiškas centras
tarptautiniams renginiams. Mūsų laukia nepamirštama konferencija!

PROGRAMA

VIEŠBUČIAI

Rugpjūčio 30 d.:
14:00-18:30:
I-oji konferencijos diena
20:30:
World Team & Emerald Director
Consistency Dinner

Riminyje galite rasti platų viešbučių
ir
apgyvendinimo
paslaugas
teikiančių vietų pasirinkimą.
Dauguma viešbučių priklauso „AIA
Palas“ asociacijai: kaip galite matyti
tinklalapyje, jie rezervavo mums
vietas
įvairiuose
viešbučiuose.
Apsilankykite
www.aiapalas.it,
spauskite „Events Calendar” ir
„NEOLIFE
EUROPEAN
CONVENTION 2019“. Čia galite
užsisakyti viešbutį (prieš tai būtinai
paieškokite
kitų
pasiūlymų
internete).

Rugpjūčio 31 d.:
09:30-14:00:
II-oji konferencijos diena
20:00:
Vakarienė ir vakarėlis

RIMINIS – KAIP ATVYKTI
Šiaurės Italijos Emilia Romagna pietrytinėje dalyje esantis Riminis lengvai pasiekiamas
tiek iš Italijos, tiek iš kitų šalių miestų.

LĖKTUVU. Bolonijos tarptautinis Guglielmo Marconio oro uostas nuo Riminio
nutolęs apie 100 km. Iš oro uosto važiuodami autostrada automobiliu ar
maršrutiniu autobusu Riminį galite pasiekti per valandą. Į Bolonijos oro uostą
skrenda lėktuvai iš didžiųjų Italijos ir Europos miestų, taip pat vykdomi
tarptautinių avialinijų reisai iš kitų pasaulio vietų. Detalesnę informaciją galite
rasti: www.bologna-airport.it. Iš Guglielmo Marconio oro uosto į Riminį ir iš jo
kursuoja maršrutiniai autobusai: http://www.shuttleriminibologna.it
AUTOMOBILIU. Automagistralių tinklas patogiai jungia Riminį su kitais Italijos
ir Europos miestais. Greta esanti automagistralė A14 Milanas-Baris dalinama į
dvi dalis: Rimini Nord ir Rimini Sud. Iš Riminio važiuojant A14 paprasta pasiekti
A4 magistralę, vedančią į Veneciją, ir A22, kuri eina link Brenerio perėjos.
Florenciją, Romą ir Neapolį pasieksite automagistrale A1.

TRAUKINIU. Nuo „Palacongressi di Rimini“ iki traukinių stoties galima nuvykti
autobusu Nr. 7. Geležinkelio tinklas jungia Riminio rivjerą ir Italijos miestus. Iš
Riminio traukinių stoties, esančios 1,5 km nuo „Palacongressi“ centro,
greitaisiais traukiniais patogiai pasieksite Boloniją (per 1 val.), Milaną (per 2
val.) ir Romą (mažiau kaip per 4 val.). Daugiau informacijos rasite:
www.trenitalia.it ir www.italotreno.it.
Riminyje yra puikiai veikiantis modernus miesto transporto tinklas su
mikroautobusais, prabangiais autobusais ir ekologiškomis transporto
priemonėmis.
Pasimėgaukite gamtos ramybe vaikščiodami žalumos apsuptais takais ir
važinėdami dviračių takeliais. Rivjeros viešbučių svečiams dviračiai nuomojami
nemokamai.

RIVIERA DI RIMINI – ŠIEK TIEK SKAIČIŲ
2141 viešbutis – 1203 restoranai – 40 kilometrų įrengtų paplūdimių – 11 miesto
parkų – 20 atrakcionų ir vandens parkų – 17 teatrų – 93 km dviračių takelių
– 2 prieplaukos – 45 muziejai ir parodos – 2 terminiai spa centrai – 16 tvirtovių,
bokštų ir pilių – 20 vilų ir istorinių rezidencijų – 2 golfo klubai

KAIP PASIEKTI „PALACONGRESSI“, NUVYKUS Į
RIMINĮ

„EUROPEAN CONVENTION 2019“ RIMINYJE

EMOCIJOS ATOSTOGOSE!
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