TOP HAIR – DIE MESSE Düsseldorf 2018:
reis- en overnachtingsaanbiedingen voor de toonaangevende
beurs van de kappersbranche
TOP HAIR – DIE MESSE Düsseldorf vindt op 10 en 11 maart 2018 in de
nieuwe hallen 4, 5 en 6 plaats. Voor de internationale toonaangevende
beurs voor de kappersbranche heeft de organisator met Düsseldorf
Marketing & Tourismus verschillende aanbiedingen voor overnachtingen
overeen kunnen komen.
Voor een beursbezoek met hotelovernachting kan er uit twee pakketten
worden gekozen: Het pakket ‘Schön bequem’ voor slechts 129 euro per
persoon in een tweepersoonskamer (toeslag eenpersoonskamer 40 euro),
is vooral geschikt voor bezoekers die met eigen vervoer naar de beurs
komen. Het bevat een tweedagenticket voor TOP HAIR Düsseldorf, een
overnachting in een comfort-hotel (aan de rand van de stad of in de directe
omgeving), inclusief ontbijt en een bus-transfer van de beurs naar het hotel
en de volgende morgen weer terug naar de beurs. Bij de boeking van een
overnachting op zaterdag is ook de party op zaterdagavond inclusief.
Bovendien krijgen de bezoekers een Düsseldorf-informatiepakket en de
hippe ‘Düsselbeutel’. Het is ook mogelijk om het verblijf tegen een gunstig
tarief te verlengen. Een andere mogelijkheid is het pakket ‘City’, voor
slechts 139 euro per persoon in een tweepersoonskamer (toeslag
eenpersoonskamer 40 euro). Dit bevat een tweedagenticket voor TOP
HAIR Düsseldorf, een overnachting in een comfort-hotel in Düsseldorf. Bij
een reservering voor een overnachting op zaterdag is tevens de party op
zaterdagavond inclusief. Bovendien ontvangen de bezoekers ook bij dit
pakket een informatiepakket van Düsseldorf en de hippe ‘Düsselbeutel’.
Dankzij de goede verbinding en het snelle traject is het reizen naar de beurs
met NS International erg ontspannen en bij tijdig reserveren ook
prijstechnisch zeer aantrekkelijk. Vanaf 19 euro voor een enkele reis
kunnen bezoekers vanaf verschillende locaties in Nederland met de
hogesnelheidstrein ICE naar Düsseldorf Hauptbahnhof, waarvandaan UBahn 78 (metro 78) hen gratis naar het beursterrein brengt. Men dient dan
wel in het bezit van een geprint entreebewijs voor de beurs te zijn. Zie voor
vertrektijden en prijzen www.nsinternational.nl. Ook is het mogelijk om met
de Fernbus (bus voor lange afstanden) naar Düsseldorf te reizen. Talrijke
buslijnen verbinden zonder overstap 125 bestemmingen met de metropool
1

aan de Rijn. Dit zijn onder meer Amsterdam, Berlijn, Frankfurt, Hamburg,
München, Praag, Wenen, Zürich, Brussel en Milaan.
De hotelaanbiedingen kunnen bij Düsseldorf Marketing und Tourismus via
telefoonnummer +49 211 17202-839 of per email messe@duesseldorftourismus.de worden geboekt.
TOP HAIR Düsseldorf is op zaterdag 10 maart van 12.00 uur tot 20.00 uur
(toegang tot 19.00 uur, aansluitend openingsshow en party) en op zondag
11 maart van 9.00 uur tot 18.00 uur geopend. Met een dagkaart voor de
online prijs van 78 euro (aan de kassa 83 euro) of een tweedagenkaart voor
de online prijs van 118 euro (aan de kassa 122 euro) kunnen vakbezoekers
zowel de beurs als ook de vele shows, workshops, Schnittfabrik en het
congres bezoeken.
Meer informatie over TOP HAIR – DIE MESSE Düsseldorf verkrijgen
bezoekers via de hotline +49 211 4560-7615 of via het internet op www.tophair-international.com.
Düsseldorf, November 2017
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