
 

 

 
 

                                                                                                   asimon@prokotravel.hu 

 

 

IFA- Szórakoztató Elektronikai Vásár - Berlin 
2019. szeptember 6-11-ig  

 
Az IFA a világ legnagyobb szakmai elektronikai kiállítása. Egyedülálló szakmai előadások, minden 
részletre kiterjedő programok várják a látogatókat és a kiállítókat. 
Főbb témakörök: televíziók, videók, házi mozi rendszerek, autórádiók, navigációs rendszerek, digitális 
képkidolgozás, telekommunikáció, Internet. 
Utazási lehetőségek:  
3 fapados légitársaság is indít közvetlen repülő járatot Budapest-Berlin-Budapest útvonalon: 
A repülőjegy árak a gép telítettségének függvényében változnak, az aktuális árért hívja irodánkat! 
 
Szállás lehetőségek 

/A/ Szálloda- Berlin**** : 
Nemzetközi lánchoz tartozó, felújított szálloda a vásár közelében, a vásár  10 perc alatt elérhető, az 
autóbusz/ U Bahn  a szálloda közvetlen közelében áll meg. A szobák légkondicionáltak, wi-fi 
elérhetőség valamennyi szobában, TV, fürdőszobák zuhanyzóval felszereltek. A Kurfürstendamm 10 
percre van gyalog a hoteltől. 
 
Árak: 
122.- EUR /fő/éjszaka kétágyasban meleg büfé reggelivel 
196.- EUR /éjszaka egyágyasban + meleg büfé reggelivel EURO 18,-/nap 

 
 
 
/B/ Szálloda Berlin ***: 
Modern, nemzetközi lánchoz tartozó  szálloda, az Alexander Platz közelében,  innen a vásár közvetlenül 
elérhető U Bahn-nal. . Szobák légkondicionáltak, wi-fi elérhetőség valamennyi szobában, TV, jól 
felszerelt fürdőszoba.  
 
Árak: 
76.- EUR /fő/éjszaka kétágyasban  + meleg büfé reggeli EURO 18,- 
196.- EUR /éjszaka egyágyasban + meleg büfé reggeli EURO 18,- 

   
 



 

/C/ Szálloda- Berlin***superior : 

Berlin belvárosának D-NY-i részén a Potsdamer Platz és a Kurfürstendamm között található a szálloda, 

a vásár területe a 200 méterre található U Bahn-nal közvetlenül megközelíthető (10 perc) 

Árak: 

Árak: 
95.- EUR /fő/éjszaka kétágyasban + meleg büfé reggeli EURO 18,- 
130.- EUR /éjszaka egyágyasban + meleg büfé reggelivel EURO 18,- 

 

 

 

__________________________________________________________________________________ 

/D / Szálloda- Berlin***: Berlin Lichtenberg részén található *** szálloda, U Bahn megállótól 300 

méterre. Átszállás nélkül, közvetlenül tudnak eljutni az Alexander Platz-ra, a vásár területe egyszeri 

átszállással megközelíthető. 

Árak: 
40.- EUR /fő/éjszaka kétágyasban büfé reggelivel 
60.- EUR /éjszaka egyágyasban büfé reggelivel  
 

 
 
 

 

/E/ Szálloda- Berlin****: Berlin Mitte belvárosában a nagyon népszerű és közkedvelt Hackescher 

Markt részen, U Bahn megállótól 200 méterre található a hotel, a vásár területe átszállás nélkül 

megközelíthető. 



  

Árak: 
85.- EUR /fő/éjszaka kétágyasban+ büfé reggeli EURO 19,- 
105.- EUR /éjszaka egyágyasban +  büfé reggeli EURO 19,- 
 

Ezért az árért minimum 4 éjszakás tartózkodást kérnek, amennyiben kevesebb éjszakát szeretnének 

eltölteni, lekérdezzük annak az árát is a hoteltől. 

 

A fentiektől eltérő, olcsóbb vagy drágább /magasabb kategóriájú  szállás igény esetén is állunk 
szíves rendelkezésükre, kérje irodánk személyre szabott ajánlatát! 
Számlázás : Ft átutalós számla esetén az Erste  Bank aznap érvényes valuta  eladási árfolyamán 
történik, vagy kérésére EURO átutalós számlát  is tudunk küldeni. 
 
Vásárbelépőt (napijegy, bérlet, katalógus) a vásárképviselettel azonos áron tudunk biztosítani. 
Biztosítás:  Atlasz Colonnade  Classic: 1-3 nap 1.740,- Ft/fő , 4. naptól 580,- Ft/fő/nap 
 
További információk: 

Simon Andrea 
Tel: (06-1) 354-13-00, 06-70-685-5069 

Fax: (06-1) 354-13-01 
E-mail: asimon@prokotravel.hu 

 


