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A kiállításról: 

Az 1990 óta Lipcsében megrendezésre kerülő Touristik & Caravaning Közép-Németország 

legnagyobb turisztikai szakkiállítása. 2016-tól a hamburgi FLEET Events szervezésében 

valósul meg, elhivatott turisztikai szakemberek részvételével. Tematika: sokszínű turisztikai 

kínálat a világ minden tájáról a világ minden tájára, utazási irodák, szállodák, szervezők 

ajánlatai (Halle 5), lakókocsi, lakóautó, kiegészítők, kemping és turista felszerelések, 

kerékpárok, ruházat (Halle 1 és 3). Kísérőprogramok: izgalmas előadások, filmek, üdülési 

lehetőségek, stb. Előző, 2016. évi kiállítás számokban: 600 kiállító 18 országból, 55.000 m2 

területen, több mint 60.000 látogató. Reméljük, Magyarország újra kollektív standon mutatja 

be kínálatát az arra vevő keleti tartományok fogyasztóinak. A 2017. évi TC vendégországa a 

Seychell szigetek. 

 

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 

és fürdőszoba áll a vendégek rendelkezésére.  

 

 

 

 

 

 

 

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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