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GIFA/METEC/NEWCAST/ THERMPROCESS
Düsseldorf 2019. június 25-29.
Utazási lehetőségek: Menetrendszerinti közvetlen Lufthansa repülőjárattal vagy alternatívaként
még az Eurowings kölni járatával

Szállás lehetőségek:
Szállásainkat Düsseldorfban és Düsseldorf környékén kínáljuk jó megközelíthetőséggel a vásárba. A
vásári belépőjegy Düsseldorf 50 km-es körzetében ingyenes közlekedésre jogosít a tömegközlekedési
eszközökön. A választott szállásokról kérésére részletes tájékoztatót küldünk.
/A/ Szálloda ** Düsseldorf-Bilk
A szálloda Düsseldorf belvárosának déli részén ( Bilk )
található, a vásár területe autóbusszal és a 78-as UBahn-nal érhető el (menetidő kb 30 perc)
Árak:

kétágyas szobában:

99,- EUR /fő/éj reggelivel

egyágyas szobában:

166,- EUR/éj reggelivel

/B/ Szálloda- Krefeld***:
Az új építésű, modern szálloda Krefeld központjában, a főpályaudvartól 700 méterre található
Minden szoba DU/WC TV felszereltségű, légkondicionált, és free WIFI használat biztosított
A düsseldorfi vásárterület U Bahn-nal egyszeri átszállással megközelíthető. Autóval érkező
vendégeknek ingyenes saját zárt parkoló biztosított.

Árak:

kétágyas szobában:

85,- EUR/ fő /éj reggelivel és free WIFI-vel

egyágyas szobában:

126,- EUR/ éj reggelivel és fre WIFI-vel

/C/ Szálloda ***- Krefeld:
A szálloda Krefeldben, Düsseldorftól 17 km-re nyugatra található. A szállástól U–Bahn-nal lehet eljutni
Düsseldorf Hauptbahnhof-ig, ahonnan 78-as U-Bahn-nal érhető el a vásárterület. (menetidő 40 perc)

Árak:

kétágyas szobában:

70,- EUR / fő/ éj reggelivel

egyágyas szobában:

125,- EUR/ éj reggelivel

/D/ Szálloda ** Solingen-Burg :
A szállást autóval érkező vendégeinknek ajánljuk. Düsseldorf 20 km-re található a családi üzemeltetésű
szálloda,mely rendelkezik saját étteremmel és ingyenes parkolóval.
Árak:

kétágyas szobában:

60,- EUR/fő/éj reggelivel

egyágyas szobában:

75,- EUR/éj reggelivel

/E/ Szálloda **** Essen-belváros:
Essen történelmi belvárosában a dóm közvetlen közelében 4*-os szép új szálloda
Árak:

kétágyas szobában EURO 81,-/fő/éj svédasztalos reggelivel és free WIFI-vel
egyágyas szobában EURO 140,-/éj svédasztalos reggelivel és free WIFI-vel

Számlázás az Erste Bank aznap érvényes valuta eladási árfolyamán történik.
Vásárbelépőt (napijegy, bérlet, katalógus) a vásárképviselettel azonos áron tudunk biztosítani.
Biztosítás: Atlas Colonnade :10- nap: 1.740,- Fz/fő, a 4.naptól 580,- Ft/fő/nap
A helyeket a megrendelések beérkezési sorrendjében a szabad kapacitások erejéig tudjuk biztosítani.
További információk:
Simon Andrea
Tel: (06-1) 354-1300, 06-70-685-5069
E-mail: asimon@locomotiv.hu

