
 

 

 

Tag med til Chillventa i Nürnberg til oktober – book hotel med andre medlemmer fra AKB! 

AKB har reserveret 10 hotelværelser, så det er nemt for dig at finde et sted at overnatte og så du kan 

netværke med kollegaer fra branchen. Transporten sørger du selv for, da vi kan se at det er den billigste og 

mest fleksible løsning. 

AKB vil arrangere møder med bl.a. danske udstillere som du kan deltage i under messen. 

Slå til nu og kom med til en enestående fagmesse, interessante møder og hyggeligt samvær med andre 

medlemmer af AKB.  

Hotellet hedder Rokokohaus og ligger i en lille by – Erlangen- nord for Nürnberg. Se de praktiske 

oplysninger herunder og send din tilmelding i dag til akb@koeleteknik.dk. Husk at angive om du vil 

overnatte i enkeltværelse eller delt dobbeltværelse. 

Først til mølle og tilmelding senest 1. september! 

 

Hvad er Chillventa? 

Chillventa 2018 finder sted fra den 16. til 18. oktober 2018 i Nürnberg i Tyskland. 

Chillventa repræsenterer hele verden indenfor din branche. 

Her er mulighed for, at se de nyeste tiltag inden for Køling - AC & Ventilation og især det store potentiale af 

varmepumper som klimavenlige og ressourcebesparende varmesystemer.  

Hvad sker der på markedet for kølemidler?  

Hvilken udvikling er der på vej indenfor varmepumper? 

Se mere på https://www.chillventa.de/en 

 

Book hotel 

med AKB! 
Medlemstilbud:  

mailto:akb@koeleteknik.dk
https://www.chillventa.de/en


 

 

 

 

Det praktiske 

Du kan se mere om hotellet på https://www.hotel-rokokohaus-erlangen.de 

Prisen for 2 overnatninger er ca. 1.400,00 kr. (182 Euro) med morgenmad i enkeltværelse og cirka 850 kr. 

per person for overnatning i delt dobbeltværelse. Du bestiller værelset via AKB og betaler det selv ved 

afrejsen. 

Det er ca. en time i transport med en lille gåtur, tog og U-bane for at komme til Messezentrum fra hotellet. 

Rejsen til og fra Nürnberg skal man selv arrangere og betale. Man kan tage fly, tog eller bil. 

Nürnberg ligger ca. 800 km. fra den dansk- tyske grænse. Ca. 10 timer i bil. 

I tog er rejsen ca. 9-10 timer Pris mellem 900 og 1200 kr. (april 2018) 

Fly fra Billund, ca. 1400 kr. tur/retur. (april 2018), fly fra København, ca. 1400 kr. tur/retur. (april 2018) 

God transport muligheder rundt i Nürnberg og til og fra Hotellet og Chillventa med tog og U-bane. 

Adgangsbilletten skal man også selv bestille og betale via Chillventas hjemmeside.  Ca. 260 kr. for en 3 

dagsbillet. 

OBS: AKB forbeholder sig retten til at aflyse arrangementet ved for lille tilslutning. 

https://www.hotel-rokokohaus-erlangen.de/

