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Me m b e r s h i p :

 

 

terratec  

Nemzetközi Környezetvédelmi és Környezettechnikai Szakkiállítás 

Lipcse, 2017. április 5-7. 

www.terratec-leipzig.de 

new energy world 

Nemzetközi energiamanagement konferencia és kísérő szakkiállítás 

Lipcse, 2017. április 5-6. 

www.newenergyworld.de 
 

          A kiállításról: 

          Fenntartható fejlődés, jövőorientált víz,- és energiagazdálkodás, értékközpontú 

          hulladék,- és nyersanyag gazdálkodás, regionális alkalmazkodás a klímaváltozáshoz,  

          hatékony energiaellátás és felhasználás, energiahatékonyság, energia ellátás  

          biztonsága, rugalmasság, költségcsökkentés - napjaink legaktuálisabb kérdései. Ennek  

          szellemében kerül ismét megrendezésre, két év elteltével, ám újrastrukturálva a terratec  

          Nemzetközi Környezetvédelmi és Környezettechnikai Szakkiállítás és a vele egy  

          időben, egy helyen a new energy world Nemzetközi Energia Szakkiállítás. „Egy fedél  

          alatt” mindkét szakma teljes kínálata bemutatkozik, az érdeklődők megismerhetik az  

          újdonságokat.  
 

          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 internet-kapcsolat. A 

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

helyezkedik el. A vendégek bérelhetnek biciklit, valamint bár, 

biliárd- és csocsóasztal áll a rendelkezésükre.  

 

 

 

 

 

 

szoba példa 

 

 

*** szálloda a központban: 

A szállodától rövid sétára található a villamosmegálló, ahonnan 

átszállás nélkül a vásárközpontba vagy a belvárosba lehet jutni 

kb. 15 perc alatt. A 105 szoba mindegyikében található mini-bár, 

légkondicionáló, kábel TV, telefon, fürdőszoba és hajszárító.  

 

 

 

 

 

 

 

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 internet-kapcsolódási lehetőség és 

fürdőszoba áll a szálloda vendégeinek 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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