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T R A V E L

Me m b e r s h i p :

Leipziger Buchmesse 

Nemzetközi Könyvvásár 

www.leipziger-buchmesse.de 

Buchkunst und Antiquariatmesse 

Művészeti és antikvár könyvek szakvására 

www.abooks.de 

MANGA-COMIC-CONVENTION 

Nemzetközi manga-animáció-képregény kiállítás 

www.manga-comic-con.de 

Lipcse, 2017. március 23-26. 
 

A kiállításról: 

Minden esztendő márciusában a „könyvvilág” szereplői, kiadók, nyomdák, hangos-

könyv kiadók és forgalmazók, írók-olvasók találnak egymásra Lipcsében, a 

Buchmesse-n. ,,Leipzig liest” kísérő programját Európa legnagyobb 

olvasófesztiváljaként tartják számon. A vásár helyszíne nemcsak a modern 

vásárterület, hanem múzeumok, templomok, vagy rock-kocsmák. Egyre nagyobb 

értéket képvisel a szervezők által 2005-ben alapított Preis der Leipziger Buchmesse díj 

(45.000 euróval díjazzák évente a német nyelvű könyvújdonságot és fordítói munkát). 

A 2016. év rövid statisztikája: 2.250 kiállító, 42 országból, közel 3.200 regisztrált 

újságíró, tévés szakember a világ minden tájáról, 260.000 látogató. 

2014. óta a képregény-rajongók is megszállják – kosztümös (Cosplay) – jelenlétükkel 

az öt, dugig megtelt kiállítási csarnokot, hisz a Manga Comic Convention is ekkor 

kerül megrendezésre. 
 

Utazás:  
- fapados járattal Berlinbe, majd vonattal Lipcsébe 

- vonattal, drezdai átszállással 

- egyénileg  
 

Szállás:  
 

** hotel a központi állomás közelében: 

A 2008-ban megnyitott szálláshelyet egy régi postaépületből 

alakították át. 163 modern szobával rendelkezik, melyek 

mindegyikében van fürdőszoba, kábel TV és wireless 

internetkapcsolat. A hotel a központi állomástól 250 m-re, a 

belvárostól 500 m-re helyezkedik el.  

 

 

 

 

 

 

szoba példa 
 

***szálloda a kiállítás és a belváros között: 

A vásár és a  belváros villamossal kb. 15 percre van, villamos 

megálló közvetlenül a szálloda előtt. 

A szálloda komfortos szobái zuhanyzós fürdőszobával, TV-vel 

rendelkeznek. Mélygarázs is tartozik a hotelhez, mely térítés 

ellenében vehető igénybe. 

 

 

 

 

 

 

szoba példa 
 

*** szálloda Lipcse szívében: 

A hotel a főpályaudvar mellett található, így igen jó 

tömegközlekedési lehetőségeket kínál. Ezen kívül a történelmi 

városközpont 2 perc sétával elérhető. A légkondicionált szobákban 

wireless internetkapcsolódási lehetőség és fürdőszoba áll a szálloda 

vendégeinek rendelkezésére.   

 

 

 

 

 

 

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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