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PARTNER PFERD 

Nemzetközi Lovas Kiállítás 

FEI World Cup Jumping / FEI World Cup Driving / FEI World Cup Vaulting 

Lipcse, 2017. január 19-22. 

www.partner-pferd.de 

 

A kiállításról: 

Így a tél közepén a szervezők ismét Lipcsébe várják a lovak és a lovas sport 

szerelmeseit. A Partner Pferd kiállításra kilátogatók show, expo és sport hármas 

élményében részesülhetnek: A kiállítás mottója: minden, ami lóval kapcsolatos. 

Profi és szabadidő lovasok, a nyeregtől az ápolószereken át az istálló felszerelésig 

bezárólag mindent megtalál, melyre lónak és lovasának szüksége lehet. A Partner 

Pferd kiállítás 4 napjának központi rendezvényei a díjugrató FEI-világkupa 

kvalifikáció és négyes fogathajtás, valamint díjlovaglás és lovastorna állnak.  

A 2016. évi kiállítás statisztikája: 41.000 m2-en 250 kiállító mutatkozott be 

71.800.látogatónak. 

 

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. 

 

 

 

 

 
 

szoba példa 

 

*** 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.   

 

 

 

 

 
 

szoba példa 

 

Konkrét igények alapján (utazási időpont, utas szám) konkrét ajánlatért,  

bővebb információért (reptéri transzfer, utas,- poggyászbiztosítás,  

kedvezményes vásári belépőjegy) kérjük, forduljon közvetlenül irodánkhoz, 

vagy látogasson el honlapunkra: www.interpress.hu. 
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