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Me m b e r s h i p :

 

World Dog Show 

Kutya Világkiállítás 

Lipcse, 2017. november 9-12. 
www.wds2017.de. 

 

A kiállításról: 

1935 óta évente rendeznek Kutya Világkiállítást (World Dog Show). A vándorkiállítás 

2017-ben hetedik alkalommal tér vissza Németországba. Lipcsére most először esett a 

FCI választása, hogy a 111 éves fennállását ünneplő német tagszervezetével, a ma 175 

tagszervezetén keresztül 650.000 tagot számláló VDH-val közösen megvalósítsa a 

világ legnagyobb ebugatta showját. 

A kiállítás 4 napján 40 ország 20-25.000 kutyáját várják szeretettel a vásárszervezők, 

rendelkezésükre bocsájtva 4 csarnokot (80.000 négyzetmétert versenyekre, 

bemutatókra, standokra), az impozáns Glashalle-t (agility, tánc, fiatal gazdik 

versenyére), csarnokok melletti szabadterületet (70.000 négyzetmétert a lakókocsival 

érkezőknek, ott tartózkodásra, lakásra). 
 

Utazás:  
- fapados járattal Berlinig, onnan vonattal Lipcsébe 

- vonattal, drezdai átszállással 

- egyénileg  
 

Szállás: Garantáltan kutyabarát szállodák listáját kérésre külön küldünk. 
 

**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. 
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***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 

 

 

 

 

 
 

 

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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