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Coffee Industry on show
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و�كات شحن ،وخدمات لوجيستية،
ونقل ،وبرمجيات لقطاع صناعة القهوة ،وجمعيات ،وصحافة متخصصة.
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ترييس� « »Triesteللقهوة ف ي� شوارع وسط المدينة.
مهرجان
ي
تذكرة الدخول
من أجل تذكرة مخفضة اطلع عىل صفحة( www.triestespresso.it/reg.html :يوم واحد  14يورو –  3أيام 20
شخص به وقدمه للخزينة للحصول عىل تذكرة الدخول
يورو) .و كحل أخر قم بملء هذا الكوبون ،أو أرفق كارت تعريف
ي
إجمال (يوم واحد  18يورو  3 -أيام  26يورو).
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 – Trieste, Italy 34132 Largo Città di Santosحافلة انتقال مجانية)
في ترييستي « »TRIESTEعاصمة القهوة،
لك
إنها مدينة مطلة عىل البحر ومركز ممتاز لزراعة القهوة معروف عىل مستوى العالم .استفد من زيارتها أثناء المعرض ي
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ي
« »Veneziaولوبيانا « .»Lubianaمتاح وجود باقات سياحية عىل حسب الطلب.
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