
 

A kiállításról: 

A kétévente megrendezésre kerülő szakkiállítás középpontjában a terápia, a prevenció és az 

orvosi rehabilitáció áll. A sikeres megelőzés javítja az életminőséget, ezen keresztül 

jelentősen csökkenthetők az egészségügyi és szociális ellátás költségei. A megelőzésben 

kiemelkedő szerepet kap a fitness és a sport, a medical wellness, a természet-gyógyászat, 

bővül a gyógytornászok, masszőrök, sportterapeuták, gyógyfürdő mesterek és szakorvosok 

szakterülete is. Az előző therapie Leipzig statisztikája: több mint 354 kiállító, 20.000 m2 

kiállítási terület, 3.100 kongresszusi résztvevő, 16.100 szaklátogató. 
 

 

Csoportos utazás 2019. március 6-7-8. 

(jelentkezési határidő 2019. február 8.) 
 

Utazás:     8+1 fős kisbusszal 

Szállás:   2 éjszaka Lipcsében, 3* szállodában 

Elhelyezés:  kétágyas szobákban 

Ellátás:    reggeli 
 

Előzetes tervezett program:  
 

2019. márc. 6. (szerda) Reggel indulás Budapestről 

Utazás rövid pihenőkkel (3-4 óránként) 

Esti órákban érkezés Lipcsébe, szálláshely elfoglalása 
 

2019. márc. 7. (csütörtök)Reggeli szállodában 

Indulás a kiállításra, vásárlátogatás, majd szabadprogram 

19:00 Messeparty* Moritzbastei-ban (inkl.vacsora buffet) 

(pluszköltség EUR 40.-/fő) 
 

2019. márc. 8. (péntek)     Reggeli szállodában, check-out 

Indulás a kiállításra, vásárlátogatás 

08:30 – 12:30 szakmai előadás* a CCL-ben (Dr. Knoll 

             vezetésével térdizület mikroszkopikus és radiológiai  

             anatómia, klinikai vizsgálat, diagnosztika, live operáció 1.2.,  

             utókezelés), részletes program külön mellékelve 

(pluszköltség EUR 40,-/fő) 

15:00 Indulás Budapestre  

Utazás rövid pihenőkkel (3-4 óránként) 

 Érkezés Budapestre a késő esti órákban  
 

Részvételi díj: (min. 6 fő esetén) - 87.600.-Ft/fő/3nap 

- vonatjegy áráért ki,- és hazautazás kisbusszal 

- 2 éj szállás, 2 ágyas szobában, reggelivel, 3* hotelben 

- EUB utasbiztosítás, életkor függvényében 

- vásári belépőjegy (irodánkon keresztül, regisztráció ellenében) 

* fakultatív programok pluszköltségért 
 

Több fő jelentkező esetén nagyobb buszt indítunk. 
 

Egyéni utazóknak készséggel segítünk szállásfoglalásban, belépőjegyek intézésben. 
 

 

***szálloda a kiállítás és a belváros között: 

A vásár és a belváros villamossal kb. 15 percre van, villamos 

megálló közvetlenül a szálloda előtt. 

A szálloda komfortos szobái zuhanyzós fürdőszobával, TV-vel 

rendelkeznek. Mélygarázs is tartozik a hotelhez, mely térítés 

ellenében vehető igénybe.  

 

 

 

 

 

 

szoba példa 
 

Interpress Kiállítások & Interpress Travel 

a Leipziger Messe magyarországi képviselete 

Seifert Ibolya 

1097 Budapest, Illatos út 7. 

Tel.: 06/1/302-7525, vagy 06/30/932 1657 

E-mail: seifert@interpress.hu  
 

therapie Leipzig  

Orvosi rehabilitáció, prevenció, fizioterápia nemzetközi szakkiállítás és kongresszus 

Lipcse, 2019. március 7-9. 

www.therapie-leipzig.de 


