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T R A V E L

Me m b e r s h i p :

IWA & OutdoorClassics  

Nemzetközi Vadász- és Sportfegyver, Outdoor és Kiegészítőik Szakvásár 

Nürnberg, 2017. március 3-6. 

www.iwa.info 

 

Az IWA & Outdoor Classics immár 44 éve kétségtelenül Európa egyik legrangosabb 

vadászati fegyverek és lövészsport szakvására. 

Temetikák: vadász- és sportfegyverek, töltények, íjászat, távcsövek, vadász-ruházat, 

lövészsport- és vadászfelszerelés, személyes biztonságvédelem, security- és hatósági 

biztonsági felszerelések. Tavaly 1.455 kiállító 56 országból mutatkozott be 45.530 

látogatónak. 

 

Utazás:  
- menetrendszerinti repülőgéppel 

- vonattal 

- egyénileg  

 

Szállás 
 

***szálloda a belvárosban 

Nürnberg központjában helyezkedik el ez a 102 szobás, 3 

csillagos szálloda. Nürnberg óvárosa mindössze 500 méterre 

található. A 250 méterre levő Plärrer megállóból metróval a 

Nürnberg Messe kiállítási központ 15 perc alatt érhető el. A  

szobákban síkképernyős TV, ingyenes Wi-Fi, íróasztal és 

modern fürdőszoba áll rendelkezésre. Parkolója térítés 

ellenében vehető igénybe (eoso) 

 

 

 

 

 

 

szoba példa 

 

***szálloda metró közelben 

Ez a modern, 3 csillagos szálloda Nürnberg északkeleti részén, 

az A3-as autópályától és a repülőtértől autóval rövid 

távolságra található. A Nordostbahnhof U-Bahn (metró) 

megállója a közvetlen közelben található, mellyel 20 perc alatt 

el lehet jutni az óvárosba. A vásárváros egyszeri metró-

átszállással 40 perc. A hotel 201 szobája klasszikus tervezésű, 

jól felszerelt, légkondicionálóval és vezeték nélküli internet-

hozzáféréssel rendelkezik. Reggelije bőséges. (acom) 
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****szálloda a kiállítási központ közelében 

A kiállítási központtól 5 perces autóútra található. A belváros 

autóval 15 perc alatt elérhető. A szálloda ingyenes 

mélygarázzsal vagy kültéri parkolóval, Wi-Fi-hozzáféréssel 

várja vendégeit. Valamennyi szobája tea- és kávéfőzővel, 

fürdőköpennyel rendelkezik. A vendégek rendelkezésre áll a 

szálloda wellnessrészlege és az edzőterme.(aea) 
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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) forduljon 

közvetlenül irodánkhoz. 
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