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A kiállításról: 

A Piscine Global 1979-es indulása óta a világ vezető uszodatechnikai szakkiállítása 

Lyonban, két évente kerül megrendezésre. Összehozza a gyártókat, az iparág vezető 

innovációit és forgalmazóit, fürdőépítőit, szerelőket, építészeket, szakembereket, 

felhasználókat. Tematika: medencék, úszómedencék, szeniterek, wellness, stb. 

Az előző, 2018. évi kiállítás statisztikája: 32 országból 592 kiállító, 98 országból 178.800 

látogató. 
 

Utazás: 

menetrenszerinti repülőjárattal / vagy egyénileg  
 

Szállás: 
 

A 2*-os 88 szobás Séjours & Affaires Lyon Park Lane 

szálloda 5 perc sétára helyezkedik el a Gorge de Loup 

metrómegállótól. A Vieux Lyon városrésztől 1, a Place 

Bellecour tértől 2 metrómegállóra, a Lyon Parrache 

pályaudvar 3 km-re helyezkedik el. A stúdiók és 

apartmanok saját fürdőszobával, mikrohullámú sütővel és 

kávéfőzővel, ingyenes Wi-Fi-vel felszereltek. Svédasztalos 

reggeli és mosodaszolgálat áll a vendégek rendelkezésére. 
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A 2*-os 84 szobás Séjours & Affaires Lyon Park Avenue a 

Gerland negyedben található, a Jean Jaures metróállomás 

mellett. A Halle Tony Garnier Kiállítási Központ és a 

Gerland stadion mindössze 1,5 km-re a Lyon Saint-Exupery 

repülőtere 20 km-re helyezkedik el. Az 1 hálószobás 

apartmanok saját fürdőszobával, konyhasarokkal és 

műholdas TV-vel, ingyenes wifivel rendelkeznek. 

Mélygarázs, svédasztalos reggeli és mosási lehetőség felár 

ellenében vehető igénybe. 
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A 3*-os Citadines Presqu'île szálloda Lyon 

városközpontjában, a Rhône és a Saône folyók között, a La 

Presqu'île negyedben található. A Cordeliers Bourse 

metróállomás 450 méterre, a Vieux Lyon negyed 6 perces 

sétára, a Place Bellecour tér 500 méterre, a Lyon Perrache 

vasútállomás pedig 13 perces autóútra van. Az apartmanok 

és a stúdiók teljesen felszereltek iratszéf, ingyenes Wi-Fi áll 

a vendégek rendelkezésre. Felár ellenében svédasztalos 

reggeli, száraztisztítási szolgáltatás, parkolási lehetőség 

biztosított. 
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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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