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Reis- en hotelaanbod tijdens de TOP HAIR International Trend 

& Fashion Days Düsseldorf 2014 

 

Tijdens de TOP HAIR International Trend & Fashion Days Düsseldorf, die 

van 22 tot en met 23 maart 2014 plaatsvindt, heeft de organisatie met de 

Deutsche Bahn en Düsseldorf Marketing & Tourismus verschillende 

aanbiedingen voor reizen en overnachtingen kunnen afspreken, waardoor 

het bezoekers heel gemakkelijk wordt gemaakt om naar de beurs te gaan.  

Al vanaf 144 euro per persoon kan er een pakket worden geboekt voor 

beursbezoek en hotelovernachting op basis van een tweepersoonskamer. 

Het pakket bestaat uit een tweedagenkaart voor de TOP HAIR 

International Trend & Fashion Days Düsseldorf, een overnachting in een 

4-sterrenhotel, inclusief ontbijt en het transfer van de beurs naar het hotel. 

Indien het een overnachting op zaterdag betreft, is ook de party inclusief. 

Daarbij ontvangen bezoekers een Düsseldorf-informatiepakket met een 

stadgids en een plattegrond. Daarnaast kan er vanaf 50 euro ook een 

enkele overnachting in een standaardhotel worden geboekt. 

Bezoekers uit Nederland kunnen snel en comfortabel met de 

internationale trein ICE naar Düsseldorf reizen. Meer informatie over 

prijzen en vertrektijden is te vinden op www.nshispeed.nl. Bezoekers die 

hun entreebewijs in de voorverkoop hebben gekocht, kunnen op de dag 

van het beursbezoek gratis gebruik maken van alle openbaar 

vervoermiddelen van de VRR in de regio Rhein-Ruhr (2e klas, treinen 

zonder toeslag).  

De speciale aanbiedingen zijn bij Düsseldorf Marketing und Tourismus te 

boeken via telnr. +49 (0)211 17202-839 of per email via 

messe@duesseldorf-tourismus.de. Meer informatie is te vinden op 

http://business.duesseldorf-tourismus.de/messe/top-hair-international. 

De TOP HAIR International Trend & Fashion Days Düsseldorf is op 

zaterdag 22 maart 2014 van 12.00 tot 20.00 uur (toegang tot 19 uur) 

geopend met aansluitend een openingsshow en een party en op zondag 

23 maart van 9.00 tot 18.00 uur geopend. Met een dagkaart van 69 euro 

(zaterdag en zondag) of de doorlopende kaart van 106 euro kunnen 

bezoekers zowel de beurs alsook de talrijke shows, workshops en 

congresonderdelen bezoeken. Ook is op zaterdag en zondag de toegang 

tot de parallel plaatsvindende internationale beurs BEAUTY 
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DÜSSELDORF gratis. Meer informatie is via de hotline +49 (0)211 4560 

7615 of op het internet te vinden op www.top-hair-international.com. 

 

Perscontact:  
Alexander Kempe  
Assistenz: Marion Hillesheim 
Tel.: 0211/45 60-997/-994  
Mail: KempeA@messe-duesseldorf.de 

 HillesheimM@messe-duesseldorf.de 
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