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Hotel- en reisaanbieding tijdens TOP HAIR International Trend & 
Fashion Days Düsseldorf 2016 
 
Voor TOP HAIR International Trend & Fashion Days Düsseldorf, op 5 en 6 

maart 2016 heeft Messe Düsseldorf met Düsseldorf Marketing & Tourismus 

verschillende aanbiedingen voor overnachtingen kunnen vastleggen 

waardoor men uitgerust de beurs kan bezoeken.  

Voor een pakket bestaande uit een beursbezoek inclusief overnachting 

betaalt men slechts 145 euro per persoon op basis van een 

tweepersoonskamer (toeslag voor eenpersoonskamer 40 euro). Het pakket 

omvat een tweedagenticket voor TOP HAIR International Trend & Fashion 

Days Düsseldorf, een overnachting in een viersterrenhotel inclusief ontbijt en 

een transfer van het hotel naar de beurs en terug. Bij een reservering op 

zaterdag is ook de party op zaterdagavond inclusief. Tevens ontvangen de 

bezoekers de Merian stadsgids Düsseldorf. Daarnaast kan er vanaf 37 euro 

per persoon ook een losse overnachting in een standaardhotel worden 

geboekt.  

Dankzij de hogesnelheidstrein ICE kan men voor een goede prijs snel en 

comfortabel naar de beurs reizen. Al vanaf 19 euro per persoon (enkele reis) 

kunnen bezoekers tot aan het beursterrein komen. Tickets zijn te reserveren 

op www.nsinternational.nl. Hoe vroeger men reserveert, hoe goedkoper de 

tickets!  

De hotelaanbiedingen zijn te boeken bij Düsseldorf Marketing und Tourismus 

via +31 (0)211 17202-839 of per email via messe@duesseldorf-

tourismus.de.  

TOP HAIR DÜSSELDORF is op zaterdag 5 maart van 12.00 tot 20.00 

(toegang tot 19.00 uur, aansluitend openingsshow en party) en op zondag 6 

maart 2016 van 9 tot 18 uur geopend. Met een dagkaart voor de online prijs 

van 74 euro (79 euro aan de kassa), of een tweedagenkaart van 113 euro 

(118 euro aan de kassa) kunnen vakbezoekers zowel de beurs als de talrijke 

shows, workshops en congresonderdelen bezoeken. Meer informatie over 

TOP HAIR DÜSSELDORF vindt men op het internet op www.top-hair-

international.com. 

 
Perscontact:  
Alexander Kempe / Assistente: Marion Hillesheim 
Tel.: +49 (0)211/45 60-997/-994  
Email: KempeA@messe-duesseldorf.de 

   HillesheimM@messe-duesseldorf.de 
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