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T R A V E L

Me m b e r s h i p :

 

BookFair 

Nemzetközi könyvvásár  

London, 2017. április 14-16. 

www.londonbookfair.co.uk 

 

A kiállításról: 

Az évente megrendezésre kerülő The London Book Fair idén 46. alkalommal kerül 

megrendezésre az Earls Court Kiállítóközpontban. A könyvkiadás nemzetközi 

színterén ez az esemény továbbra is az egyik legjelentősebb rendezvény a kiadók közti 

jogdíjak, könyveladás és könyvterjesztés terén. A vásár kitűnő lehetőséget jelent a 

könyvkiadás minden szereplőjének. A könyvvásáron 2016-ban több mint 1500 kiállító 

vett részt. 

 

Utazás:  
- menetrendszerinti repülőjárattal 

- busszal 

- egyénileg 

 

Szállás: 
 

***szálloda a belváros közelében: 

A belváros divatos negyedében fekvő hotel 2 percre található 

az Old Street-i metróállomástól. A közelben vannak a 

belváros látnivalói:Tower, Tower Bridge, Szt. Pál katedrális, 

London Eye. A szobákban tea-és kávégép, hajszárító, rádió, 

ébresztőóra, TV, kábel-TV, íróasztal, Wifi, modem 

csatlakozó, hangposta szolgáltatás vehető igénybe. A 

hotelben található bár és étterem is. 

 

 

 

 

 

 

szoba példa 

 

****szálloda a London Bridge közelében: 

A hotel a London Bridge állomás közelében található, a 

Cityvel szembeni oldalon fekszik. 

A légkondicionált szobák TV-vel, rádióval, wireless 

internettel, hangpostával, modem és fax készülékkel, mini-

bárral, hajszárítóval, nadrág vasalóval, széffel, tea-és 

kávégéppel felszereltek. Étterem, bár, fittnesz terem és 24 

órás szobaszolgálat is a vendégek rendelkezésére állnak. 

 

 

 

 

 

 

szoba példa 

 

****szálloda a centrumban: 

Az üzleti és bevásárló negyedben található hotelben 14 

emeleten 283 szoba áll a vendégek rendelkezésére. A 

szobákban plazma TV, kábelcsatornák, fizetős 

mozicsatornák, íróasztal, Wifi, tea-és kávégép, széf szolgálja 

a vendégek kényelmét. 

A hotelben szépségszalon, fodrászat, fitnesz terem, bár, 

étterem, mosoda is található. 

 

 

 

 

 

 

szoba példa 

 

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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