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T R A V E L

Me m b e r s h i p :

 

Haus – Garten - Freizeit/Ház – Kert – Szabadidő Kiállítás 

Lipcse, 2017. február 11-19. 

www.haus-garten-freizeit.de 
 

Mitteldeutsche Handwerksmesse/Közép-németországi Kézműves vásár 

Lipcse, 2017. február 11-19. 

www.handwerksmesse-leipzig.de 
 

Beach&Boat  

Lipcse, 2017. február 16-19. 

www.beach-and-boat.de 
 

A kiállításról: 

Az egy időben és egy helyen megrendezésre kerülő három szakkiállítás sok 

újdonsággal és nagyszerű programokkal várja az érdeklődőket. A kiállítók a 

szolgáltatások és termékek széles palettáját mutatják be, a hagyományos 

kertrendezéstől kezdve a legújabb építészeti megoldásokon át a lakberendezés, divat, 

gasztronómia, háziállatok, wellness, szabadidős tevékenységgel bezárólag. Minden 

korosztály talál magának valami kedvére valót. A kiállítás-trió kiváló piacot biztosít a 

kiállítók termékeinek és szolgáltatásainak értékesítéséhez. Az előző év statisztikája: 19 

országból közel 1023 kiállító, a vásár 9 napján több mint 195.000 látogató. 
 

Utazás:  
- fapados járattal Berlinig, onnan vonattal Lipcsébe 

- vonattal, drezdai átszállással 

- egyénileg  
 

Szállás:  
 

**szálloda a központi állomás közelében: 

A 2008-ban megnyitott szálláshelyet egy régi  

postaépületből alakították át. 163 egyszerű, de modern 

szobával rendelkezik, melyek mindegyikében van 

fürdőszoba, kábel TV és internet-kapcsolat. A hotel a 

központi állomástól 250 m-re, a belvárostól 500 m-re 

helyezkedik el. 

 

 

 

 

 
 

szoba példa 

 
 

***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-bár, légkondicionáló, kábel TV, telefon, 

fürdőszoba és hajszárító. Parkolási lehetőség a szállodánál 

térítés ellenében. 

 

 

 

 

 
 

szoba példa 

 

***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-kapcsolódási 

lehetőség 

 

 

 

 

 
 

szoba példa 
 

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

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

bővebb információért (reptéri transzfer, utas,- poggyászbiztosítás,  

kedvezményes vásári belépőjegy) forduljon közvetlenül irodánkhoz. 
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