
	  

	  

April 2015 – maj 2015 
	  

	  

 
	  
	  

	  

 	  
	  
	  

DUBAI	  
UAE 

	   	   DXB 	  

 

 

 
NOBLE PRIZE EXHIBIT 
Från slutet av mars pågår en utställning 
kring Nobelpriset i Burj Khalifa. 
Utställningen är öppen 9.00-19.00 alla 
dagar utom fredag. Gratis inträde.  
 
 

 
Transfer med Emirates: 
Daglig avgång från Stockholm 
Arlanda Airport  
För bokning och mer information 
besök www.emirates.se  
 
 
 
 

30 mars – 30 april 2015 

 Y    3 530 SEK* 
  

 
 
 
ASIA INTERNATIONAL IMPORT 
FOOD EXPO 2015 
För 17:e gången arrangeras Asia 
International Import Food Expo. Det är 
den största matmässan i Kina och 
möjligen i hela Asien.  

 
 

 
 
 

16 – 18 april 2015 

 http://en.aifoode.com  

 
 

 

 

 

 



	  
 
 

GCC PHARMACEUTICAL CONGRESS  
Konferensen GCC Pharmaceutical 
Congress innehåller presentationer, 
seminarium utbildningsprogram samt 
debatter kring bland annat läkemedel 
och regelverk. Emirates är officiell 
partner för  
evenemanget.  

3 – 6 maj 2015 
 

 http://www.gccpharmacongress.com 

 
 

 
ARABIAN TRAVEL MARKET 
För det 21:a året i rad annordnas 
Arabian Travel Market, en exklusiv 
mötesplats för internationell turism. 
Årets tema fokuserar bland annat på 
familjeresor, resetrender, affärsresor, lyx 
och välbefinnande. 
 

4 – 7 maj 2015 

 http://www.arabiantravelmarket.com  

  
  

	  

	  
	  

	  
SINGAPORE,	  
SINGAPORE 

 	   SIN 	  

 

 

 
WORLD GOURMET SUMMIT 
Evenemanget grundades 1997 av 
Singapore Tourism Board, med syfte att 
stärka Singapore som kulinarisk 
destination. World Gourmet Summit har 
snabbt växt till en världskänd tävling för 
kockar inom gourmetmat.   

 
Transfer med Emirates: 
Daglig avgång från Stockholm 
Arlanda Airport  
För bokning och mer information 
besök www.emirates.se     

6 april – 3 maj 2015 

 http://www.worldgourmetsummit.com/ ARN 
Y    4 950 SEK* 

	  
 

 

 
AFFORDABLE ART FAIR 
Under  Affordable Art Fair deltar 74 
gallerier som alla ställer ut konst. Här får 
besökarna chans att både att beundra och 
köpa konst. 

17 – 19 april 2015 
 

 http://affordableartfair.com/singapore/ 



	  

BANGKOK,	  
THAILAND 

 	   BKK 	  

 

 

 
ASEAN BEAUTY 2015 
Stor mässa inom skönhet och kosmetik 
med över 200 utställare från 15 länder. 

http://www.aseanbeautyshow.com 

 
Transfer med Emirates: 
Daglig avgång från Stockholm 
Arlanda Airport  
För bokning och mer information 
besök www.emirates.se     
 
 
 
 

8 – 10 april 2015 
 

  ARN 
Y    4 400 SEK* 

 

 

 
SONGKRAN FESTIVAL 
Under årets varmaste månad pågår 
festivalen Songkran. Då har många 
familjeägda butiker, offentliga byggnader 
och banker stängt. Här har besökare 
chans att delta i vattenkrig och andra 
festligheter som pågår runt om i staden.  

13 – 15 april 2015 
 

 http://www.bangkok.com/information-
festivals/songkran.htm 

 

 

 

 
ANNUAL WORLD SMALL ANIMAL 
VETERINARY ASSOCIATION 
CONGRESS 2015. 
The World Small Animal Veterinary 
Association (WSAVA) är förbundet som 
samlar veterinärorganisationer från hela 
världen. De möts under kongressen för att 
utveckla och diskutera sjukvård för 
smådjur och sällskapsdjur. 

15 – 18 maj 2015 
 

 http://www.wsava2015.com 
 
 
 

 

 
SEA ASIA 2015 
SEA Asia är en av höjdpunkterna inom 
sjöfartsindustrin i Asien. På mässan deltar 
över 14 000 personer från branschen, 
vilket innebär stora möjligheter att knyta 
nya affärskontakter. 

21 – 23 april 2015 
 

 http://www.sea-asia.com 
 

 



	  

 	  
	  

 

KAPSTADEN 
SYDAFRIKA 

 	   CPT 	  

 

 

 
WORLD TRAVEL MARKET AFRICA  
World Travel Market är den ledande B2B-
mässan för resor och turism i Afrika. Med en 
global räckvidd och regional inriktning ger 
mässan många affärsmöjligheter.  

http://www.wtmafrica.com 

 
Transfer med Emirates: 
Daglig avgång från Stockholm 
Arlanda Airport  
För bokning och mer information 
besök www.emirates.se  

15 – 17 april 2015 

  ARN 
Y    5 290 SEK* 

 

 

 
NEON RUN 
5-kilometersloppet Neon Run är en  
blandning mellan ett motionslopp och en  
musikfestival där deltagarna är klädda i och 
målade i neonfärg. Deltagarna får springa,  
promenera, cykla eller åka skateboard. 

18 april 2015 

 http://www.neonrun.co.za/  

 

 

 

 

SOUTH AFRICA CHEESE FESTIVAL  
Här får besökarna tillfälle att smaka på ostar, 
vin, godis och andra delikatesser från hela 
Sydafrika. Biljetter måste köpas i förväg. 

25 – 27 april 2015 

 http://www.cheesefestival.co.za/ 

 
 

JOHANNESBURG 
SYDAFRIKA 

 	   JNB 	  

 

 

 
SWAN LAKE – THE ULTIMATE CLASSIC 
Johannesburg Ballet sätter upp den hittills 
största produktionen av Svansjön i 
Sydafrika. I föreställningen deltar även 
dansare från den kinesiska Liaoning Ballet.  

http://joburgballet.com/2015/03/27/joburg-ballet-
joins-forces-with-major-chinese-ballet-company-
for-new-swan-lake/ 

 
Transfer med Emirates: 
Daglig avgång från Stockholm 
Arlanda Airport  
För bokning och mer information 
besök www.emirates.se  

17 april – 3 maj 2015 

  ARN 
Y    4 990 SEK* 



	  

 
INDUTEC 2015 
Indutec består av tolv olika evenemang 
riktade mot företag inom ämnen som bland 
annat teknik, tillverkning, energi, vatten, gas 
och andra hållbara resurser. 

20 – 22 maj 2015 

 http://www.exhibitionsafrica.com/ems/indutec-
the-sa-industry-technology-fair-may-2015 

 

 

 

 

GRAND DESIGNS LIVE HOME & 
GARDEN SHOW 
För sjätte året anordnas inrednings- och 
trädgårdsmässan Grand Designs Live. 
Under mässan samlas över 300 utställare. 

29 – 31 maj 2015 

 http://www.granddesignslive.co.za/EN/Content/
Pages/Home 

 

	  

*Samtliga priser är frånpriser, inklusive skatt. Boka senast 24/4 2015, resperioden gäller mellan 17/4 2015 – 
16/6 2015. För aktuella priser efter 24/4 2015, se emirates.se.  


