
musicpark – Experience. Music. Now. 

Zene szakkiállítás – hangszerek, felszerelések, kiegészítők 

Lipcse, 2019. november 1-3. 

www.musicpark.de 
 

A kiállításról: 

Lipcse – a zene városa. Idén először kerül megrendezésre a musicpark, mely a 

szervezők reményei szerint ezentúl évente nemcsak hivatásos és hobbyzenészeknek, 

hanem maguknak a zenebarátoknak is egy élményt nyújtó kiállítás lesz. 
 

A hangszer gyártók - legyen szó akusztikus, mechanikus, vagy elektronikus 

hangszerekről – mellett megtaláljuk a stúdió berendezéseket, felszereléseket, 

kiegészítőket gyártókat, forgalmazókat, márkaképviseleteket, zeneiskolákat, DJ-éket, 

akik 3 napon át mutatják be legújabb termékeiket a végfogyasztóknak: zenészeknek, 

karmestereknek, zeneiskoláknak, oktatóknak, zenekaroknak, vagy épp kezdőknek, 

akik e hatalmas B2Ckínálta lehetőséggel élni kívánnak.  

Because we love music ! 
 

Utazás:  

- fapados járattal Berlinig, onnan vonattal Lipcsébe 

- vonattal, drezdai átszállással 

- egyénileg  
 

Szállás:  
 

**szálloda a központi állomás közelében: 

A 2008-ban megnyitott szálláshelyet egy régi  

postaépületből alakították át. 163 egyszerű, de modern 

szobával rendelkezik, melyek mindegyikében van 

fürdőszoba, kábel TV és internet-kapcsolat. A hotel a 

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

helyezkedik el. 

 

 

 

 

 
 

szoba példa 

 
 

***szálloda a központ és a vásár között félúton: 

A hotel előtt található a villamosmegálló, ahonnan a 

kiállítási területre vagy a központba lehet jutni, átszállás 

nélkül kb. 15 perc alatt. A 105 szoba mindegyikében 

található mini-bár, légkondicionáló, kábel TV, telefon, 

fürdőszoba és hajszárító. Parkolási lehetőség a szállodánál 

térítés ellenében. 

 

 

 

 

 
 

szoba példa 

 

***szálloda Lipcse szívében: 

A hotel a főpályaudvar mellett található, így nagyon jó 

tömegközlekedési lehetőségeket kínál. Ezen kívül a 

történelmi városközpont 2 perc sétával elérhető. 

A légkondicionált szobákban internet-kapcsolódási 

lehetőség 

 

 

 

 

 
 

szoba példa 
 

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. 

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