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A kiállításról: 

A Kölnben kétévente megrendezésre kerülő anuga a világ vezető élelmiszeripari 

szakkiállítása. Tematikák: sütemények, sör, biotermékek, készétel, fagylalt, 

hulladékgazdálkodás, delikátesz, hal, hús, zöldség, forró italok, kávé, kávéfőző, hűtő 
berendezések, üzlet berendezések, üdítők, tej, tejtermékek, ásványvíz, gyümölcsök, 

pezsgő, tisztító berendezések, fagyasztott élelmiszerek, stb. Az előző kiállítás 

statisztikája: 4.600 kiállító, 98 országból, 70.000 látogató, 169 országból.  

A vásártársaság az időpont változtatás jogát fenntartja. Kérjük, indulás előtt mindig 
ellenőrizze a kiállítás dátumát a szervező honlapján. 

 

Utazás: 
menetrendszerinti repülőjárattal / vagy vonattal / vagy egyénileg 

 

Szállás: 
 

A 2*-os 109 szobás B&B Hotel Köln-Messe 700 m-re 

helyezkedik el a Lanxess arénától, a Kölnmesse 

vásárközponttól 2 km-re található, a Köln-Deutz pályaudvartól 
pedig mindössze 5 perc sétával érhető el. Köln központja 10 

perc alatt megközelíthető tömegközlekedéssel. Minden szobája 

légkondicionált, hangszigetelt ablakokkal, íróasztallal, 
telefonnal és saját fürdőszobával rendelkezik. Ingyenes Wi-Fi, 

parkoló áll rendelkezésre.Változatos, svédasztalos reggeli felár 

ellenében igénybe vehető. 
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A 3*-os 35 szobás Hotel Lorien Köln központjától 6 km-re, a 
vásárterülettől pedig 5 km-re található. Személygépkocsival 

érkezőknek az A3-as autópálya 300 méter, tömegközlekedést 

igénybevevőknek pedig a Holweide Vischeringstrasse 
metrómegálló a legközelebbi állomás, melyet ajánlunk. A hotel 

modern szobákkal, síkképernyős TV-vel, minibárral 

rendelkezik. 24 órás recepció, ingyenes garázs, Wi-Fi áll a 

vendégek rendelkezésére. Reggelije svédasztalos. 
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A 4*-os 236 szobás Courtyard by Marriott Cologne szállodától 

a kölni dóm 900 méterre, a Csokoládé Múzeum 2 kilométerre 

található, a Római-Germán Múzeum 15 perces, a főpályaudvar 
10 perces sétával érhető el. Tömegközlekedéssel 15 perc alatt 

kereshető fel a Ludwig Múzeum. Minden szobában 

légkondicionáló, műholdas TV és hajszárítóval felszerelt, 

fürdőszoba várja a vendégeket. A közös helyiségekben a Wi-Fi 
ingyenes. Svédasztalos reggeli felár ellenében vehető igénybe. 
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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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