DreamHack – A következő szint!
Professzionális e-Sport fesztivál – LAN-Party - DreamExpo
ÚJ IDŐPONT
Lipcse, 2022. január 28-30.
www.dreamhack-leipzig.de
A kiállításról:
A svéd DreamHack 2016-tól már nemcsak Franciarszágban, Spanyolországban,
Romániában, Oroszországban, Angliában, hanem Németországban is játszható, még
pedig Lipcsében. Németország legnagyobb LAN arénája ismét vár, ahol 20.000m2
telik meg gamerekkel.
A rendezvény 2020-as sikerét mi sem mutatja jobban, hogy 1.000-ről 1.500-ra emelték
a LAN helyek számát, így 1.500 játékos 56 órán keresztül csatázhat egymással, a jól
bevált RelaxZona pedig biztosítja a felfrissülést a megfáradt játékosoknak.
Mit kínál még a DreamHack? Professzionális eSport lovagi tornákat: CS:GO, Starcraft
2, HearthStone, FIFA 16 és egyéb bajnokságok, mint Battlefield 4, Dota 2, LoL, Host.
Music Acts, játékfejlesztők előadásai, Internet- és Game-kultúra, Cosplay, zene és
arena-termékek, klasszikus PC-termékek, játékok kedvezményes vásárlása várja a
kilátogatókat.
2020-ban 23.300 látogatója volt a DreamHack Lipcsének, és több mint 14 millió
nézője, akik online követték a YouTube-on és Twich-en az élő közvetítéseket.
Csoportos utazás 2022. január 28-30.
(igény esetén egyéni utasoknak vonattal (drezdai átszállással), ill. nagyobb létszám esetén 40 fős buszt indítunk)

csak 18 éven felülieknek!
Látogatóként

Résztvevőként

Utazás
Szállás

7 + 1 fős Mercédesz kisbusszal

7 + 1 fős Mercédesz kisbusszal

3 éjszaka Lipcsében **-os ifjúsági szálláson

Elhelyezés
Ellátás
Belépőjegy

kétágyas szobákban

A DreamHack területén a vásárban, erre
kialakított helyen
RelaxZona

reggeli

RelaxZona

Tartalmazza az ajánlat

LAN Seat
-Saját konfigurációdat kell kiutaztatnod és
csak LAN-on tudod elérni a játékteret.
LAN-Seat+
-Wifi eléréssel tudsz csatlakozni a játékhoz.
LAN-Seat XMG
-Teljes konfigurációt kapsz, a helyszínre csak
ki kell utaznod és élvezned az élményt.

Előzetes tervezett program:
2022. január 28.

Kora reggel indulás Budapestről, utazás rövid pihenőkkel (3-4 óránként)
Esti órákban érkezés Lipcsébe, szálláshely elfoglalása

2022. január 29.

Reggeli, indulás a kiállításra, vásárlátogatás, vagy szabadprogram

2022. január 30.

Reggeli, vásárlátogatás, vagy szabadprogram,
késő délután indulás Budapestre, utazás rövid pihenőkkel (3-4 óránként)
Érkezés Budapestre a késő esti órákban

Részvételi díj: 87.000.-Ft/fő, de ha sokan összejöttök, olcsóbban kijöttök 
(7 fő részvétele esetén)
Az ár tartalmazza látogatóként: utazást autóbusszal, 3 éjszaka szállásköltséget reggelivel, vásári belépőjegyet 2 napra,
csoportkísérőt az út folyamán, valamint az EUB utasbiztosítást 4 napra.
Áraink jelentős árfolyamváltozás esetén módosulhatnak!
Jelentkezési határidő: 2021. november 4.
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