
 

 

ECOMONDO  
Nemzetközi hulladék- és energiahasznosítás, környezetvédelem, vízgazdálkodás, 

fenntartható fejlődés szakkiállítás 

Rimini, 2020. november 3-6. 
www.ecomondo.com 

 

A kiállításról: 
24. alkalommal kerül megrendezésre az olaszországi Riminiben az Ecomondo / The 

green technology expo szakkiállítás, mely a hulladék- és energiahasznosítás, 

környezetvédelem, vízgazdálkodás és a fenntartható fejlődés témaköreihez 

kapcsolódik. A kiállítói standokon kívül 200 szakmai konferencia is megrendezésre 

kerül a kiállítás keretein belül, több mint 1.500 előadóval.  

2019. év statisztikája: 30 országból 1.160 kiállító cég 109.500 m2-en vonultatta fel 

legújabb fejlesztéseit, vagy keresett szakmai partnert 130 ország 80.930 regisztrált 

szaklátogatójából. 

 

Utazás:  
fapados járattal Bolognáig / vagy egyénileg 

 

Szállás:  
 

A 3*-os 1968 óta családi kézben lévő Hotel Zeus Viserba di 

Rimini tengerpartján, a vásárterülettől mindössze 1,5 km-re 

található. A szállodából a Fiabilandia, a Mirabilandia és az Italia 

in Miniatura szórakoztató parkok is könnyen megközelíthetők.  

A hotel szobái erkéllyel, LCD TV-vel rendelkeznek. Ingyenes 

Wi-Fi, kerékpárbérlés és wellness-részleg szolgálja a vendégek 

kényelmét. A svédasztalos reggeli olaszosan könnyed. 

 

 

 

 

 

 

szoba példa 

 

A 3*-os Hotel Aurora Rimini Viserba negyedében található. A 

családi tulajdonú szálloda közel helyezkedik el a tengerparthoz. 

A légkondicionált szobák szerényen, de kényelmesen 

berendezettek, síkképernyős, műholdas TV-vel, ingyen Wi-Fi-

vel, erkéllyel felszereltek. A vendégeket saját éttermével, 

ingyenesen bérelhető kerékpárokkal és díjmentes parkolási 

lehetőséggel várják. Reggelije svédasztalos. 

 

 

 

 

 

 

szoba példa 

 

A 4*-os Hotel Best Western Premier Milton szálloda Rimini 

Marina Centro területén, a tengerparton található. A pályaudvar 

1 km-re, az A14-es autópálya és a Federico Fellini repülőtér kb. 

10 perces autóútra fekszik. A légkondicionált, modern szobák 

erkéllyel, minibárral, rendelkeznek. A parkolás és a Wi-Fi 

használata ingyenes. Medence, edzőterem, valamint wellness 

részleg áll a vendégek rendelkezésére. Reggelije svédasztalos. 

 

 

 

 

 

 

szoba példa 

 

Kiállítás szervező részlegünk és saját utazási irodánk örömmel áll szíves 

rendelkezésére, legyen szó kulcsrakész stand, grafika, arculat készítés, vagy 

szállásfoglalás, repjegy, vásári belépőjegy, utasbiztosítás ajánlatról. 

Kérjük, látogasson el honlapunkra is: www.interpress.hu 
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