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T R A V E L

Me m b e r s h i p :

Vinexpo  

Nemzetközi bor és szeszesital szakkiállítás 

Bordeaux, 2017. június 18-21. 

www.bordeaux.vinexpo.com 

 

A kiállításról: 

A Vinexpo fogalom a világ boros szakkiállításai között, az egyik legnagyobb 

szakkiállítás, mely összehozza öt napra a boros szakembereket. Tematikája felöleli a 

habzóborok, vörösborok, fehérborok, és azok előállítási teljes spektrumát, nem 

véletlen, hogy öt napig tart nyitva. 

Az előző kiállítás számokban: 42 országból 2.350 kiállító, 151 országból 48.500 

látogató, 51 országból 1.200 akkreditált újságíró. 

 

Utazás: 

- menetrendszerinti repülőgéppel  

- vonattal 

- egyénileg 

 

Szállás: 
 

**szálloda 

A szálloda Bordeaux szívében, a Saint-Jean híd, a Szent 

Miklós-székesegyház és az Aquitaine Múzeum közelében 

található. A Place de la Victoire és a Grosse Cloche szintén a 

közelben helyezkednek el.  Szobái komfortosak, a nyilvános 

területeken ingyenes a Wi-Fi. Reggelije kontinentális. 
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***szálloda 

A szálloda Bordeaux Chartrons óvárosában található. 

Tömegközlekedési eszközzel a városközpont 5 perc alatt 

elérhető. A a Garonne-folyótól 300 m-re, míg különféle 

boltoktól 100 m-re, az Esplanade des Quinconces tértől pedig 

1,3 km-re helyezkedik el. A szobákban ingyenes a Wi-Fi, 

síkképernyős műholdas TV, íróasztal, kis hűtőszekrénnyel 

ellátott konyhasarok található. Tárgyalóterem és a fedett 

parkoló áll rendelkezésre. Reggelije svédasztalos.  
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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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***szálloda 

Bordeaux központjától 10 perces villamosútra, az új stadiontól 

pedig 4 km-re található a szálloda. A Grand Parc 

villamosmegálló (C vonal) az utca túloldalán helyezkedik el. 

Bordeaux kongresszusi központja 10 perc alatt elérhető 

autóval. A parkolás a szállóvendégeknek ingyenes.  

A svédasztalos reggelit mindennap a szálláshely modern 

étkezőjében szolgálják fel.  
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