
 
 

AZ EGYESÜLET TOVÁBBRA IS MINDENT MEGTESZ, ANNAK ÉRDEKÉBEN,  
HOGY MINÉL TÖBBEN ÉS LEHETŐLEG MINÉL KEDVEZŐBB FELTÉTELEKKEL UTAZHASSANAK A 2016-OS DRUPÁRA 

AMIRE 2016-BAN IS SZÁMÍTHATNAK AZ EGYESÜLET SZOLGÁLTATÁSAIRA 

 Szállások egyénileg utazóknak különböző árfekvésű szállodákban Düsseldorfban, illetve 

környékén nagyon jó megközelíthetőséggel a drupához 

 Szállások a nagyon népszerű Lommerbergen Parkban 1, 2 és igény szerint 3 hálószobás 

apartman házakban egyéni és csoportos utazással 

 Tranzitszállások igény szerint ki és/vagy hazautazáshoz  

 Egyéni és csoportos repülőjegy foglalások és egyedi programok szervezése 

 drupa belépők a legnagyobb kedvezménnyel 

 

 
 
 

A külföldi szolgáltatók árait mindig Euróban adjuk meg és lehetőleg abban is számlázzuk. Akinek erre nincs 
módja, vagy számára nem kedvező, azoknak a számlázás napján érvényes árfolyammal számlázunk 
Forintban. A feltüntetett árak azonban mindenhol nettó árak, az ÁFA-t nem tartalmazzák! 

Ismét kiadjuk a már hagyományosnak tekinthető drupa kiadványainkat, amihez várjuk a hirdető, 
szponzoráló partnereket. 

 A „drupa kisokos, amelyben minden, a magyar látogatóknak fontos információt könnyen 

áttekinthető formában együtt és magyarul megtalál majd.  

 A „drupa itiner” amely a kiállítási forgatagban segíti a hazai képviseletek és látogatók egymásra 

találását.  

10A01 - Nem titkos kód! 2016-ban itt lesz megtalálható az egyesület 

„magyar drupa tanya/Hungarian drupa village”  10 pavilon A01 stand. 

A szlogen változatlan: Biztos pont a forgatagban! 
 

Figyelem! 
 
Az ajánlatokban megadott árak minden jelentkezőre érvényesek, de azoknak a számlacímzetteknek, akik 
nem tagjai az egyesületnek, 30 EUR vagy 10.000 Ft egyszeri szervezési-ügyviteli költséget számolunk fel a 
rendelés összegétől függetlenül! 
(A szállások mellett a repülőjegyekre, belépőkre és egyéb rendelt szolgáltatásokra együttesen is csak 
egyszeri tétel, függetlenül attól, hogy a számlázások részletekben történtek-e.)  



 

SZÁLLÁSOK DÜSSELDORFI ÉS KÖRNYÉKBELI SZÁLLODÁKBAN 

TELEPÜLÉS – HOTEL               1 ÁGYAS SZOBAÁR/ÉJ 2 ÁGYAS SZOBAÁR/2 FŐ/ÉJ 
DÜSSELDORF 

Hotel Düsseldorf Mitte 3*      233 €       288 € 
Rendelkezésre álló szobák:  2 db 1Á szoba 2 db 2Á szoba 
http://www.amanogroup.de/hotels/duesseldorf-mitte/  
 
A & O Hotel Düsseldorf Hauptbahnhof 2*   196 €    220 € 
Rendelkezésre álló szobák:  2 db 1Á szoba 2 db 2Á szoba 
http://www.aohostels.com/en/duesseldorf/  
 

ESSEN TOP CCL Hotel Essener Hof  4*      92 €    140 € 

Rendelkezésre álló szobák:  2 db 1Á szoba 2 db 2Á szoba 
http://www.essener-hof.com/ 
 

KÖLN  Hotel Mondial am Dom Cologne 5*    nincs    205 € 

Rendelkezésre álló szobák:  0 db 1Á szoba 2 db 2Á szoba 
http://www.accorhotels.com/gb/hotel-1306-hotel-mondial-am-dom-cologne-mgallery-
collection/index.shtml  
 
Hotel Cristall 3*      188 €    222 € 
Rendelkezésre álló szobák:  2 db 1Á szoba 2 db 2Á szoba 
http://www.hotelcristall.de/  
 
Hotel Conti 3*       95 €    128 € 
Rendelkezésre álló szobák:  2 db 1Á szoba 2 db 2Á szoba 
http://www.conti-hotel.de/  

 
MÖNCHENGLADBACH  

Best Western Crown 4*     128 €    143 € 
Rendelkezésre álló szobák:  2 db 1Á szoba 1 db 2Á szoba 
https://www.bestwestern.de/hotels/Moenchenglaszobaach/BEST-WESTERN-PLUS-Crown-Hotel  

 
OBERHAUSEN 

Hotel Residenz 3*      148 €    198 € 
Rendelkezésre álló szobák:  2 db 1Á szoba 1 db 2Á szoba 
http://www.residenz-oberhausen.de/ 
 

WUPPERTAL 
Hotel Amikal 3*           93 €    115 € 
Rendelkezésre álló szobák:  0 db 1Á szoba 2 db 2Á szoba 
http://hotel-amical.de/  

 

Időszak május 30. hétfő éjszakától június 11-ig összesen 11 éjszaka. Foglalható minimum 2 éjszakára.  
A szállodákról részletes információkat a honlapjaikon talál. A feltüntetett árak nettó árak. 
 

http://www.amanogroup.de/hotels/duesseldorf-mitte/
http://www.aohostels.com/en/duesseldorf/
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http://www.accorhotels.com/gb/hotel-1306-hotel-mondial-am-dom-cologne-mgallery-collection/index.shtml
http://www.accorhotels.com/gb/hotel-1306-hotel-mondial-am-dom-cologne-mgallery-collection/index.shtml
http://www.hotelcristall.de/
http://www.conti-hotel.de/
https://www.bestwestern.de/hotels/Moenchengladbach/BEST-WESTERN-PLUS-Crown-Hotel
http://www.residenz-oberhausen.de/
http://hotel-amical.de/


 

SZÁLLÁSOK A DRUPA IDEJÉRE LANDAL DE LOMMERBERGEN PARK, REUVER 
http://www.landal.nl/nl-nl/bungalowparken/nederland/limburg/de-lommerbergen 

 
Időpont 2016. május 30. – június 10. között a következő turnusokban: 

Május 30. - június 03. között (hétfő - péntek) 4 éj 

Június 03. – június 06. között (péntek – hétfő) 3 éj 

Június 06. június 10. között (hétfő - péntek) 4 éj 
Ezektől eltérő időbeosztással illetve hosszabb vagy rövidebb időtartamra csak külön egyeztetéssel. 
 

Egy hálószobás (max. 2 fő) illetve két külön hálószobás (max. 4 fő) bungaló alaprajzok. 

                              
 
A szállások: A kategóriának megfelelő számú hálószoba két külön ággyal, nappalival és hozzá csatlakozó 
önálló terasszal, amerikai konyhával rendelkező önálló apartman-házak sorház szerűen 6-8-as 
csoportokban. A felszereltséghez tartozik: nappaliban műholdas TV, kandalló, a fürdőszobában hajszárító, a 
teraszon kerti bútorok, stb. Őrzött parkoló. A központi komplexumban lévő uszoda és wellness központ 
ingyenes korlátlan használata. A központi komplexumban több, és különböző stílusú étterem, kávézó, 
fagylaltozó, ajándék- és vegyesbolt, bowling pályák és egyéb szabadidős lehetőségek találhatóak. 

 
Szállások és nettó árak a bentlakók 

létszámtól függően 
2 éjszakára 
EUR/fő/2 éj 

3 éjszakára 
EUR/fő/3 éj 

4 éjszakára 
EUR/fő/4 éj 

 
1 hálószobás bungalóban 

Ha egyedül veszi igénybe 218 294 386 

Ha ketten veszik igénybe 160 238 288 

 
2 hálószobás bungalóban 

Ha ketten veszik igénybe 180 262 332 

Ha hárman veszik igénybe 156 216 276 

Ha négyen veszik igénybe 138 198 242 

 

Az árak a szállodaszerű, önálló foglalásokra vonatkoznak, személyenként értendők és tartalmazzák a 
félpanziót is, de nem tartalmazzák a napi transzfert a drupára. 

Aki csak reggelivel szeretné igénybe venni a szállást, annak éjszakánként 20 €/fő-t levonunk az árból.  

A parkban 2016-ban is megnyílik a PNYME/Canon magyar klub! 
 
 
 
 

http://www.landal.nl/nl-nl/bungalowparken/nederland/limburg/de-lommerbergen


 

DRUPA BELÉPŐK 
 

Egyesületünk exkluzív lehetőséget kapott drupa belépők értékesítésére a tagsága körében* ráadásul a 
legolcsóbb online foglaláshoz képest is kedvezőbb feltételekkel! 

Így a 2016-os drupa belépőiket extra kedvezménnyel vásárolhatják meg az egyesület közvetítésével! 
 
Drupa belépő árak (+ÁFA)   NAPIJEGY     3 napos bérlet     5 napos bérlet 

Helyszínen a pénztárban        60 €   175 €   290 € 

Előzetesen az interneten online foglalással      45 €   120 €   190 € 

Az egyesülettől vásárolva        35 €   100 €   150 € 
 
 (*Az egyesület szervezésében utazók akkor is a kedvezőbb árakon kaphatják a belépőket, ha nem tagjai az 
egyesületnek.) 
 

     
 

 
 

Külön felhívjuk a drupa kiállító cégek hazai képviseleteinek figyelmét is, ha az anyacégtől rendelnek 

vouchereket a hazai partnereiknek ajándékozni, azokat az online foglalási árakon kapják meg. Míg az 

egyesülettől rendelve azokat, a kedvezőbb árakon vásárolhatják meg. (A PNYME tagvállalatok) Ezzel nem 

csak jelentős megtakarítást érnek el, de az egyesületet is támogatják!    

A drupa belépőjegyek ingyenes 
utazást biztosítanak a kiállításra 
illetve vissza a szálláshelyre 
utazáshoz a VRR és a VRS 
közlekedési társulások vonalain a 
„nem pótjegyes” azaz normál tarifás 
jegyárú közlekedési eszközökön.  
A városi tömegközlekedés mellett ez 
magában foglalja a helyközi busz, S-
bahn és vonatközlekedést is.  
Így pl. a Düsseldorf környéki városok 
mellett pl. Kölnbe is kiegészítő jegy 
nélkül lehet utazni a nem helyjegyes 
vonatokon.  


