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A kiállításról:
A berlini InnoTrans kiállítás, a vasúti közlakedés legjelentősebb világrendezvénye,
kétévente kerül megrendezésre. Tematika: vasúti technológia, járművek belső
kiképzése, infrastruktúra, személy- és áruszállítás, szállítási informatika technológiák,
vasútépítés, szolgáltatások. Az előző, 2018. évi statisztika: 60 ország 3.062 kiállítója
mutatta be a szakma újdonságait a több mint 149 országból érkezett 161.157
látogatónak.
Utazás:
menetrendszerinti repülőjárattal / vagy vonattal / vagy egyénileg
Szállás:
A 2*-os 198 szobás Ibis Hotel Berlin Mitte Berlin 10
perces sétára található az Alexanderplatztól, amelyről
tömegközlekedéssel átszállás nélkül megközelíthető a
Tegel repülőtér, a Schönefeld repülőtér és az ICC
kiállítási központ. A busz- és villamosmegálló 3 perces
sétával elérhető, a Senefelderplatz metrómegálló pedig 7
perces sétára fekszik. Ingyenes Wi-Fi-vel, hangszigetelt
szobákkal, 24 órás bisztró-bárral és mélygarázzsal várja
szoba példa
vendégeit. Reggelije svédasztalos.
A 3*-os 78 szobás Mercure Hotel Berlin Zentrum a
Wittenbergplatz metrómegállótól 5 perc sétára található;
innen az U2-es vonallal az ICC kiállítási központ, a
Potsdamer Platz és az Alexanderplatz átszállás nélkül
megközelíthető. Minden szobája modern berendezéssel,
tea- és kávéfőzővel gondoskodik a kényelemről. A WiFi
ingyenes. Bőséges svédasztalos reggelit szolgálnak fel.
szoba példa
A 4*-os 84 szobás COSMO Hotel Berlin a főváros
szívében található. A Spittelmarkt metróállomás 1 perces
sétával érhető el, az Alexanderplatz tér 3 metrómegállóra,
a Potsdamer Platz tér 4 megállóra található. Az Unter den
Linden sugárút és a Gendarmenmarkt tér egyaránt 10
perces sétával érhető el. Tágas, modern szobái elegánsak,
nagyméretű ablakokkal és a városra néző kilátással szoba példa
rendelkeznek. Reggelije svédasztalos.
A vásártársaság az időpont változtatás jogát fenntartja. Kérjük, indulás előtt mindig ellenörizze a kiállítás
dátumát a szervező honlapján.

Kiállítás szervező részlegünk és saját utazási irodánk örömmel áll szíves
rendelkezésére, legyen szó kulcsrakész stand, grafika, arculat készítés, vagy
szállásfoglalás, repjegy, vásári belépőjegy, utasbiztosítás ajánlatról.
Kérjük, látogasson el honlapunkra is: www.interpress.hu
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