
 
A kiállításról: 
Ezév októberében a kiállítás ismét a 

meghosszabbított nyitvatartással kerül megrendezésre

design iránt elkötelezett fiatal designereket,

Interior&Furniture, a D/O Fashion&Accessories, D/O Research&

Graphic témakörökben. A kreatív oktatási intézmények hallgatói, valamint pályakezd

hasznos ötletekkel, az ifjú művészek

kapcsolatokkal gazdagodhatnak – 

kedvezményes áron kezdhetik szárnyukat bontogatni

250 hazai és nemzetközi kiállító, 17.5

 

Utazás:  
- fapados járattal Berlinig, onnan vonattal Lipcsébe

- vonattal, drezdai átszállással 

- egyénileg 

 
  Szállás:  

 

**szálloda a központi állomás közelében:
A 2008-ban megnyitott szálláshelyet egy régi  postaépületb

alakították át. 163 egyszerű, de modern szobával rendelkezik, 

melyek mindegyikében van fürdőszoba, kábel TV és internet

kapcsolat. A hotel a központi állomástól 250 m

500 m-re helyezkedik el. 

 
 

***szálloda a központ és a vásár között félúton:
A hotel előtt található a villamosmegálló, ahonnan a kiállítási 

területre vagy a központba lehet jutni, átszállás nélkül kb. 15 

perc alatt. A 105 szoba mindegyikében található mini

légkondicionáló, kábel TV, telefon, fürd

Parkolási lehetőség a szállodánál térítés ellenében.

 

***szálloda Lipcse szívében: 
A hotel a főpályaudvar mellett található, így nagyon jó 

tömegközlekedési lehetőségeket kínál. Ezen kívül a történelmi 

városközpont 2 perc sétával elérhető.

A légkondicionált szobákban internet

Kérjük, látogasson el honlapunkra: 
ill. konkrét igények alapján (utazási id

bővebb információért (reptéri transzfer, utas,

kedvezményes vásári belép
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a Kongresshalle Zoo Leipzig területén és késő estig 

kerül megrendezésre. A szervezők szeretettel várják a 

fiatal designereket, gyártókat, kereskedőket a D

Fashion&Accessories, D/O Research&Industry, valamint 

A kreatív oktatási intézmények hallgatói, valamint pályakezd

űvészek és alkotók pedig új vevőkör és networking 

 látogatóként. Kiállítóként pedig - támogatottan 

kezdhetik szárnyukat bontogatni. A 2016. év statisztikája: több mint 

tközi kiállító, 17.500 látogató. 
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szoba példa 
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tt található a villamosmegálló, ahonnan a kiállítási 

területre vagy a központba lehet jutni, átszállás nélkül kb. 15 

perc alatt. A 105 szoba mindegyikében található mini-bár, 

légkondicionáló, kábel TV, telefon, fürdőszoba és hajszárító. 
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Kérjük, látogasson el honlapunkra: www.interpress.hu,  
ill. konkrét igények alapján (utazási időpont, utas szám) konkrét ajánlatért, 

vebb információért (reptéri transzfer, utas,- poggyászbiztosítás,  

kedvezményes vásári belépőjegy) forduljon közvetlenül irodánkhoz. 
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