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T R A V E L

Me m b e r s h i p :

 

CEB-Clean Energy Building 

Nemzetközi Energia Szakkiállítás és Kongresszus 

Karlsruhe, 2017. június 28-29. 

www.ceb-expo.de 
 

A kiállításról: 

A megújuló energia és passzívház évezredünk kiemelt megoldási javaslata. Ezt a 

témát karolta fel Karlsruhe és ad évente otthont az energia-hatékony építészet egyik 

legnagyobb németországi szakvásárának. Innovatív termékek, technológiák 

megtekintése mellett kongresszus keretén belül értesülhet tervező, tudós, felhasználó-

alkalmazó a legfrissebb trendekről. A 2016. év statisztikája: 100 kiállító, 1.500 

látogató, 400 konferencia résztvevő. 
 

Utazás:  
- menetrendszerinti repülőgéppel 

- vonattal 

- egyénileg 
 

Szállás: 
 

**szálloda a főpályaudvarnál 
A főpályaudvarral szemben, a városközponttól pedig 10 perc 

sétára fekvő történelmi épületben található ez a 2*-os 

szálloda. 104 szobája egyszerűen berendezett, világos. A 

hotel lobby-bárjában válogatott italok mellett naponta 

svédasztalos reggeli is rendelkezésre áll. Parkolója felár 

ellenében használható. Az A5-ös és A8-as autópályák 10 perc 

autóútra találhatók.  

 

 

 

 

 
 

szoba példa 

 

****szálloda a vasútállomásnál 
A 147 szobás, 4*-os szálloda a városi parkkal szemben 

található, nem messze az állatkerttől. Az Augartenstraße 

villamos- és városi vasútállomás közvetlenül a szálláshely 

mellett van. A Karlsruhe-i vásárközpont mintegy 200 méterre 

található a szállodától, a Palota épülete pedig 15 perces 

sétával elérhető. A hotel szobái légkondicionáltak, saját 

fürdőszobával, síkképernyős műholdas TV-vel, ingyenes 

WiFi-vel rendelkeznek. Reggelije kellemes. 
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*****szálloda Ettlingenben 
A szálláshely Ettlingen történelmi városának közelében, 

Karlsruhe városközpontjától 10 perces autóútra található. A 

199 szobás hotelt 2014-ben felújították, szobái műholdas TV-

vel és minibárral rendelkeznek. A szálloda fedett 

medencével, szaunával, wellness-részleggel, fitneszcenterrel 

és ingyenes internet-hozzáféréssel várja vendégeit. A hotel az 

A5-ös és A8-as autópályáktól mindössze néhány perces 

autóútra található. 
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Kérjük, látogasson el honlapunkra: www.interpress.hu,  

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

bővebb információért (reptéri transzfer, utas,- poggyászbiztosítás, vásári 

belépőjegy) forduljon közvetlenül irodánkhoz. 
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