Afholdes d. 29.-30. september 2012
Akvariemessen foregår i 2 udstillingshaller på samlet 2200 m2. Der bliver ca. 5-600 akvarier at se på denne
weekend. Der bliver afholdt et INTERNATIONALT KILLISHOW med udstillere fra hele Europa. Mange af disse
udstillere vil hver på messen hele weekenden.
Der bliver afholdt DANMARKS MESTERSKAB I FORENINGSAKVARIER og bliver afholdt en INTERNATIONAL
POECILIA SCANDINAVIA-UDSTILLING.
DANISH SHOW GUPPY afholder et lille klubmesterskab. Kom og se Danmarks flotteste guppyer!
Der bliver en masse spændende akvarier at se på denne weekend og du kan møde akvarister fra hele
verden!
Der kommer 10 forhandlere der både sælger sjældne fisk men også spændende akvarieplanter, akvarier,
tilbehør og har det nyeste med inden for akvariehobbyen.
Der kommer en KRYBDYRSUDSTILLING med en masse spændende krybdyr som edderkopper, slanger, øgler
og skildpadder. Der kommer også en forhandler som sælger krybdyr på messen.
Der kommer en stor UDSTILLING AF ORKIDEER OG BONSAITRÆER og der vil være salgsstande med disse
ting.
Foredrag på engelsk:

Foredrag på dansk:

Ingo Seidel (Tyskland) – Maller. (lørdag)
Killi fætter (Tyskland) – Killifisk. (lørdag)
Morten Ask (Norge) – Fangstture. (lørdag )

Lars Jensen - Rejer. (søndag)
Killi mand - Killifisk for begyndere. (lørdag)
Max Bjørneskov - Farvefrøer (den lille jordbærfrø).
(søndag )
Auktioner: Over Killifisk – Kulturguppyer - Naturformer af ungefødere. Afholdes søndag fra kl. 14 med ca.
500 auktions numre.
Billet priser:
Dagsbillet: 60 Dkr./8 Euro – Gælder hele dagen og alle foredrag på nær Ingo Seidels.
Dagsbillet + Fordrag med Ingo Seidel: 120 Dkr/16 Euro.
Familiedagsbillet ( 2 voksne og 2 børn U. 15 år.):100 Dkr/14 Euro.
Weekendbillet: 100 Dkr/14 Euro.
Weekendbillet + Fordrag med Ingo Seidel: 150 Dkr/20 Euro.
Billetter kan købes via www.mnj-messe.dk

http://www.facebook.com/#!/events/202105869863704/
Sted: Køgehallerne, Ved Stadion 2, 4600 Køge.

Åbningstider: Lørdag kl. 10-17 og Søndag kl. 10-16.

INFOARK.
Akvarieudstillingen bliver afholdt i Køge, en rigtig hyggelig by som ligger 35 km. fra Københavns centrum
(danmarks hovedestad) og 65 km fra Malmø. Der er ca. 40 km til Københavns Lufthavn.
Køge har ca. 35.000 indbyggere og er en hyggelig gammel by der ligger ud til vandet og tæt op af E20motorvejen.
Fra Køge til Københavns Hovedebanegård går S-tog (Linie E) som går hver 20. min. begge veje.
Fra Københavns Lufthavn til Køge kan man tage toget til Københavns Hovedbanegård og videre med Linie E
til Køge.
Fra Køge Station til akvarieudstilingen er der ca. 2 km (bus eller taxa).
Hotel: Vi har lavet en aftale med 2 hoteller i Køge.
www.hotelnielsjuel.dk
Enkeltværelser 595,- / ca. EUR 75.- dobbelt værelser 695.-/ca. EUR 85.2,5 km fra messen til hotellet. Obs. Dette hotel har kun plads fra Lørdag – Søndag ( 29 og 30 september )
Booking på hotelnielsjuel@hotelnielsjuel.dk eller Tlf.: 56631800 vores kontaktperson er Lene Haslund
Prisen er inkl. morgenmad
www.soevilla.dk/
Enkeltværelser 595,- ca. 75EU dobbelt værelser 595.- ca. 75EU
7 km fra messen til hotellet.
Obs. Dette hotel har plads fra torsdag – Søndag ( 27 og 28 - 29 og 30 september )
Booking på E-mail: info@soevilla.dk - Tlf.: 5666 1514 vores kontakt person er Johnny Prisen er inkl.
morgenmad
Lørdag aften holder vi gallamiddag hvor alle der har lyst kan deltage. Det koster 175 kr. Det bliver en buffet
med 3 slags kød, 2 slags kartofler, en stor salatbar, dessert, kaffe og hjemmebagt kage. Der er kun 80
pladser, så der skal bestilles i god tid pr. mail på info@mnj-messe.dk eller via www.mnj-messe.dk
Info og telefonnumre:
Messearrangør: Michael Næblerød Jørgensen. Mail: info@mnj-messe.dk eller mobiltelefon 20830781.
Udenlandskontakt: Kim Mathiasen. Mail: esox1979@hotmail.com
INTERNATIONALT KILLI-show: www.killi.dk eller rosenstock@teliamail.dk
Danmarksmesterskab i Foreningsakvarier: cj@icspartner.com
Køge taxa: 56 65 35 35

