BÒ ÚC

6 - 12 THÁNG 5 NĂM 2018
Cứ ba năm một lần, mọi người trên
toàn thế giới lại đổ về Rockhampton,
Queensland để tham dự vào một trong
những sự kiện về chăn nuôi bò tuyệt vời
nhất thế giới - Bò Úc (Beef Australia)
Số lượng người tham dự triển lãm năm 2015 đã đạt con số kỷ
lục 90.000 lượt khách và những kế hoạch đã sẵn sàng thực
hiện để sự kiện năm 2018 còn diễn ra hoành tráng hơn nữa.
Beef Australia 2018 sẽ tổ chức những cuộc thi về bò giống, thịt bò
tươi sống và bò thương phẩm quốc gia, những chuyến tham quan cơ
sở, trên 30 hội thảo đề cập tới nhiều chủ đề đa dạng với sự tham gia
của các diễn giả quốc tế, trên 500 đơn vị tham gia hội chợ triển lãm
và một loạt các hoạt động ăn uống và giải trí để lựa chọn bao gồm
giải trí về đêm, hòa nhạc, đầu bếp nổi tiếng, trình diễn nấu ăn, diễu
hành thời trang, nhà hàng, tiệc trưa, tiệc tối và hoạt động trọng tâm
là Đại Lễ Hội Bò.

Hãy đánh dấu ngày 6-12 tháng 5 Năm 2018 vào lịch
trình của quý vị bởi đây là một sự kiện không thể bỏ lỡ.

TRIỂN LÃM BÒ
QUỐC GIA ÚC

Nằm tại miền trung Queensland, thời tiết tại Rockhampton rất lý tưởng
vào thời gian này trong năm. Rockhampton nằm cạnh Great Barrier Reef
được xếp hạng là Di Sản Thế Giới và nhiều điểm danh thắng khác trong
vùng, do đó quý vị có thể kéo dài thời gian lưu lại đây và tận hưởng một
kỳ nghỉ tuyệt vời tại Queensland Úc.

Nhìn thấy chúng, nếm
chúng, yêu chúng!
www.beefaustralia.com.au
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MONG ĐỢI ĐƯỢC
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