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T R A V E L

Me m b e r s h i p :

 

A kiállításról: 

Idén június elején a Stuttgarti Vásárközpontban 4 kiállítás kerül egy fedél alatt 

megrendezésre, melyből az egyik, a Global Automotive Components and Suppliers 

Expo Európa egyik legjelentősebb beszállítói szakvására. A GACS-cal egyidejűleg és 

azonos helyszínen látogathatunk el az Engine Expo, a Vehicle Dynamics Expo és az 

Automative Testing Expo szakkiállításokra, hol olyan témák és szolgáltatások 

kerülnek terítékre, mint pl. költségcsökkentés, Tier 1,Tier 2, Tier 3 beszállítások, 

szállítási láncok, stb. Az előző évi kiállítás számokban: több mint 300 kiállító 3.600 

látogatót vonzott. 

 

Utazás:  
- menetrendszerinti repülőgéppel 

- vonattal 

- egyénileg 

 

Szállás:  
 

***hotel a vásárterület közelében: 

A közvetlenül a repülőtér és a kiállítási terület mellett fekvő 

szálloda 229 jól felszerelt szobával rendelkezik. 

Vásárlátogatáshoz ideális választás. Saját fürdőszoba, telefon, 

TV, minibár, széf és szauna áll a vendégek rendelkezésére.  

 

 

 

 

 
 

szoba példa 

 

***hotel Bad Cannstatt-ban: 

A szálloda Stuttgart Bad Cannstatt városrészében található, 

tömegközlekedéssel kb. 40 percnyire a vásárterülettől.  

A 156 szoba mindegyike igen modern felszereltségű.  

A hotelben koktél bár, fitnesz terem és internet csatlakozási 

lehetőség szolgálja a vendégek kényelmét. 

 

 

 

 

 

 

szoba példa 

 

*****hotel a belvárosban: 

Az elegáns hotel a Schlossgarten parkkal szemben található, 

közel a város fő nevezetességeihez és kb. 500 méterre a 

főpályaudvartól. A vásárterület és a repülőtér S-Bahn-nal 

átszállás nélkül megközelíthető. A légkondícionált szobák 

ízlésesen berendezettek, saját fürdőszobával, hajszárítóval, 

minibárral, internet-csatlakozással felszereltek.  

 

 

 

 

 

 

szoba példa 

 

Konkrét igények alapján (utazási időpont, utas szám) konkrét ajánlatért,  

bővebb információért (reptéri transzfer, utas,- poggyászbiztosítás,  

kedvezményes vásári belépőjegy) kérjük, forduljon közvetlenül irodánkhoz, 

vagy látogasson el honlapunkra: www.interpress.hu. 
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