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Me m b e r s h i p :

 

 

A kiállításról: 

A hagyományos, közös családi étkezést napjainkban többnyire felváltja a házon kívül 

történő, de ízletes és mindenféle kívánságot kielégítő, útközben bárhol fogyasztható 

étkezési igény. A második alkalommal megrendezésre kerülő lipcsei szakkiállítás 

tematikája felöleli a majd 70 milliárd eurós forgalmú szolgáltatói étkeztetés teljes 

vertikumát, a szállodaipartól kezdve a gyorséttermek, imbiss-hálózatok, pékségek, 

cukrászdák, pecsenyesütödék kínálatán át a szabadidő gasztronómiáig bezárólag. Az 

előző, 2015. évi kiállítás számokban: 172 kiállító 8.200 látogatót vonzott. 

 

Utazás:  
- fapados járattal Berlinig, onnan 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. 
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*** 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.   
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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,  

kedvezményes vásári belépőjegy) forduljon közvetlenül irodánkhoz. 
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