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A kiállításról: 
1935 óta kerül megrendezésre az INTERSCHUTZ tűz,- és katasztrófavédelmi, mentés 

és biztonságtechnikai szakkiállítás, mely az utóbbi esztendők világvásárává nőtte ki 

magát. Ötévente, mindig más német vásárváros ad otthont e szakma jeles képviselőinek, 

hogy bemutathassák legújabb termékeiket, innovációikat tűzoltó, mentő járművek, 

készülékek, megoldások, katasztrófavédelmi berendezések, logisztikai intézkedések, 

stb. felvonultatásával az arra mintegy 125.000 főnyi szakmai érdeklődő számára. A 

világkiállítás 6 napját számos érdekes előadás, látványos bemutató gazdagítja. Az előző, 

kiállítás néhány statisztikai adata: 1.500 kiállító, 60 országból, 178.000 m2 kiállítói 

területen. 
 

Utazás:  
menetrendszerinti repülőjárattal / vagy egyénileg 
 

Szállás:  
 

A 3*-os 140 szobás Hotel Plaza 5-perces sétára fekszik a 

hannoveri pályaudvartól. Modern szobái komfortosan 

berendezettek. Ingyenes Wi-Fi, fizetős parkoló várja a 

vendégeket. Reggelije gazdag. 

 

 

 

 

 

 
 
 

szoba példa 
 
 

Az 4*-os 201 szobás Crowne Plaza Hannover szállodától 1.8 

kilométerre található a Hannoveri vásár, a Sprengel Museum 

Hannover és a Royal Gardens of Herrenhausen, 7-perces sétára 

a Hannover főpályaudvar, 20 perces autóútra a Hannover 

repülőtér. A szobák kényelmesek. Ingyenes Wifi áll a vendégek 

rendelkezésére, parkolás fizetés ellenében vehető igénybe. 

Reggelije bőséges. 

 

 

 

 

 

 

szoba példa 
 

Az 4*-os Leonardo hotel Hannover Kirchrode kerületében, a 

Tiergaten Park mellett található. A 200 méterre levő Tiergarten 

villamosmegállóból 16 perc alatt érhető el a városközpont. A 

hotel 178 szobájában síkképernyős HDTV, saját fürdőszoba 

található. A wifi ingyenes. Happy Body szauna és fitnessgépek 

állnak a vendégek rendelkezésére. Reggelije bőséges. 
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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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