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T R A V E L

Me m b e r s h i p :

 

A kiállításról: 

A szakkiállítás középpontjában a terápia, a prevenció és az orvosi rehabilitáció áll. A 

téma most aktuálisabb, mint valaha. 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 és gyógyfürdő 

mesterek szakterülete is. A több mint 315 kiállító és a kiállítással párhuzamosan 

megrendezésre kerülő kongresszus szekcióülésein a téma legaktuálisabb kérdéseire 

kaphatunk választ. Az előző kiállítást felkereső több mint 15.300 látogató között 

fizioterapeutákat, gyógytormászokat, masszőrőket, sportterapeutákat, fitness-edzőket 

és szakorvosokat köszönthettünk nagy számmal. 

 

Utazás:  
- fapados járattal Berlinbe, majd vonattal Lipcsébe 

- vonattal (drezdai átszállással) 

- egyénileg  

 

Szállás:  
 

** hotel a központi állomás közelében: 

A 2008-ban megnyitott szálláshelyet egy régi 

postaépületből alakították át. 163 modern szobával 

rendelkezik, melyek mindegyikében van fürdőszoba, kábel 

TV és wireless internetkapcsolat. A hotel a központi 

állomástól 250 m-re, a belvárostól 500 m-re helyezkedik 

el.  

 

 

 

 

 

 

szoba példa 
 

***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. 
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*** szálloda Lipcse szívében: 

A hotel a főpályaudvar mellett található, így igen jó 

tömegközlekedési lehetőségeket kínál. Ezen kívül a 

történelmi városközpont 2 perc sétával elérhető. A 

légkondicionált szobákban wireless internetkapcsolódási 

lehetőség és fürdőszoba áll a szálloda vendégeinek 

rendelkezésére.   
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Kérjük, látogasson el honlapunkra: www.interpress.hu,  

ill. konkrét igények alapján (utazási időpont, utas szám) konkrét ajánlatért,  

bővebb információért (reptéri transzfer, utas,- poggyászbiztosítás,  

kedvezményes vásári belépőjegy) forduljon közvetlenül irodánkhoz. 
 

Interpress Kiállítások & Interpress Travel 

a Leipziger Messe magyarországi képviselete 

Seifert Ibolya 

1065 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 19/b. 

Tel.: 302-7525 

E-mail: seifert@interpress.hu 
 

therapie Leipzig 2017 

Orvosi rehabilitáció, prevenció, fizioterápia nemzetközi szakkiállítás és kongresszus 

Lipcse, 2017. március 16-18. 

www.therapie-leipzig.de 
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