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A kiállításról:
A világ vezető környezetvédelmi kiállítása idén Lyonban, immár 29.
alkalommal kerül megrendezésre (a páratlan években, 3 évente Párizs a kiállítás
helyszíne). Tematika: levegő-, hang-, vízszennyezés, energia készletek
optimalizálása (kiaknázás, újrafelhasználás, takarékosság), kockázat megelőzés
és kezelés (egészségügyi, környezeti, természeti, ipari), bio-termékek,
,várostervezés és környezet: mobilitás és városi közlekedés, parkosítás,
vízelvezető hálózatok, szállítás és logisztika, elemzés, felmérés, ,ellenőrzés,
technológiák, megelőzés és környezetvédelem, intézmények-kutatás-oktatás. Az
előző évi kiállítás statisztikája: 2.200 kiállító, 128 országból 70.000 látogató,
melynek 92%-a idén is visszatér.
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 szoba példa
vendégek rendelkezésére.
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 felár ellenében
szoba példa
vehető igénybe.
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 szoba példa
svédasztalos reggeli, parkolási lehetőség biztosított.
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.
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