Cadeaux
Ajándéktárgyak és lakáskultúra szakkiállítás
www.cadeaux-leipzig.de
Lipcse, 2022. március 5-7. / 2022. szeptember 3-5.
MIDORA (Csak szakmai látogatóknak)
Óra és ékszer szakkiállítás
www.midora.de
Lipcse, 2022. szeptember 3-5.
A kiállításról:
Tavasszal egy, ősszel két kiállítás egy fedél alatt! A Cadeaux kiállításon kézzel
készült, vagy nagy szériában gyártott ajándékok, asztaldekoráció, játék, virág,
emléktárgyak, ajándéktárgyak, reklámajándékok, képek és keretek várják a
nagyérdeműt. A MIDORA óra- és ékszer kiállításon a legnagyobb márkák mellett a
kevésbé ismert alkotók, órás és ötvös mesterek is meg szeretnék hódítani látogatóikat.
Az előző két kiállítás statisztikája: 530 kiállító 11.500 látogatót vonzott.
Utazás:
- fapados járattal Berlinig, onnan vonattal Lipcsébe
- vonattal, drezdai átszállással
- egyénileg
Szállás:
A 3*-os 105 szobás Hotel Leipzig City Nord by Campanile
a belváros és vásárterület között épp félúton, az Eutritzscher
strassei megállónál található. Az IKEA-stílusban berendezett
szálloda szobái kényelmesek, 24 órás recepció, ingyenes
WLAN áll rendelkezésre. Fizetős parkolója van, de a
környező utcákban is lehetséges a parkolás. Reggelije
szoba példa
bőséges.
A 3*-os Best Western City Center szálloda közvetlenül a
lipcsei vasúti pályaudvarral szemben, az óvárosától 10 perces
sétára helyezkedik el. A 16-os villamossal közvetlen elérhető
a lipcsei vásár, kb. 20 perces út után. A hotel modern
légkondicionált szobákkal, ingyenes Wi-Fi-vel várja
vendégeit. Parkolni külön díjért lehet a hátsó udvarban, ill. a
szemközti pályaudvar alatt. Reggelije svédasztalos.

szoba példa

A 3*-os Days Inn Leipzig Messe szálloda Lipcse északi
Wiederitzsch negyedében, a Leipziger Messe vásártól
mindössze 1 km-re, a központi pályaudvartól villamossal kb.
20 percre, a Georg-Herwegh-Straße villamosmegállótól 150
méterre található. Modern szobái gardróbbal, TV-vel
rendelkeznek. Ingyenes parkolási lehetőség, felár ellenében
szauna vehető igénybe. A hotel által kibocsátott kártyával a szoba példa
vendégek ingyenesen vehetik igénybe a tömegközlekedési
eszközöket Leipzig városában. 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
Interpress Kiállítások & Interpress Travel
a Leipziger Messe magyarországi képviselete
Seifert Ibolya
1097 Budapest, Illatos út 7/A.
Tel.: 302-7525 vagy 06/30/932-1657
E-mail: seifert@interpress.hu

