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A kiállításról: 

A szigorúan zártkörű szakkiállítás kétévente kerül megrendezésre, mindig a GPEC 

frankfurti kiállítás páros évét követően. A belépés kizárólag belügyi és rendvédelmi 

szervek, szervezetek alkalmazottainak - szolgálati igazolvány felmutatása mellett - 

lehetséges. A vásár tematikája felöleli a rendőr, vám, állambiztonsági szervek stb. által 

használt felszerelések és eszközök teljes választékát: biztonság- és megfigyelés-

technika, video-intelligencia, cyber crime best practices, mobility&automotive IT, 

információ-, telekommunikáció, e-learning & simulation,  drónok, stb.  

2019-ben 6.000 m2 áll One-Stop-Shop-ként a digitalis technológiák iránt érdeklődő 

rendőrségi szakemberek rendelkezésére. 
 

Utazás:  
- menetrendszerinti repülőjárattal 

- fapados járattal  

- vonattal 

- egyénileg 
 

Szállás:  
 

**Ibis Hotel Berlin Mitte: 

A 198 szobával rendelkező 2*-os szálloda Berlin nyüzsgő 

Prenzlauer Berg negyedében helyezkedik el, 10 perces sétára az 

Alexanderplatztól, amelyről tömegközlekedéssel átszállás nélkül 

megközelíthető a Tegel repülőtér, a Schönefeld repülőtér és az ICC 

kiállítási központ. 

Busz- és villamosmegálló 3 perces sétával elérhető, a 

Senefelderplatz metrómegálló pedig 7 perces sétára fekszik. 

Ingyenes Wi-Fi-vel, hangszigetelt szobákkal, 24 órás bisztró-bárral 

és mélygarázzsal várja vendégeit. Reggelije svédasztalos. 
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***Mark Apart Hotel: 

A 3*-os 114 szobás szálloda Kurfürstendamm bevásárlóutcától 5 

perces sétára, Berlin központjában található. Az Uhlandstrasse 

metrómegálló 6 perces sétára van.. A közeli Kurfürstendamm 

utcában számos buszmegálló, üzlet és étterem található. Szobái 

hangszigetelt ablakokkal ellátott, műholdas TV-vel felszereltek. 

Büféreggelije bőséges. A szálloda egész területén a szélessávú Wi-

Fi napi felár ellenében vehető igénybe. Igény esetén a vendégek 

hotel udvarában parkolhatnak. 
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*** Amaryl City Hotel : 

A 3*-os 96 szobás tipikus berlini szálloda mindössze 2 perces 

sétára fekszik a Berlin Charlottenburg kerületében található 

Ku'damm bevásárló utcától, tehát a városközponttól. Az 

Uhlandstrasse metróállomás 2 perces sétára van a szállodától, 

amely kiváló közlekedési kapcsolatokat kínál Berlin minden 

részére. A századfordulón épült hotel szobái TV-vel, íróasztallal, 

Wi-Fi-vel és saját fürdőszobával rendelkezik, reggelije bőséges, 

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

bővebb információért (reptéri transzfer, utas,- poggyászbiztosítás,  

vásári belépőjegy) kérjük, forduljon közvetlenül irodánkhoz, vagy látogasson el 

honlapunkra: www.interpress.hu. 
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