
Geachte M.S. Astillo

Bedankt voor jouw aanmelding voor Vakantiebeurs VAKDAG op 15 januari 2020.
Je bent welkom vanaf 10:00 uur in de Jaarbeurs in Utrecht. Wij sluiten deze Vakdag af om
22:00 uur.

Voor toegang dien je dit entreeticket mee te nemen (op smartphone of als print). Op
vertoon hiervan ontvang je bij de entree een persoonlijke badge.

Tot ziens op Vakantiebeurs VAKDAG!
 

Jouw programma

Route per

Trein
Wandel vanaf station Utrecht
Centraal in vijf minuten naar
Jaarbeurs. Utrecht CS is het
meest centraal gelegen
station van Nederland met
minimaal elk half uur
sneltreinverbindingen vanuit
6 richtingen.

 Auto&P+R
Vanaf P+R Westraven
vertrekt in de spits iedere 7
minuten een bus of tram.
Voor € 5,00 koop je bij de
automaat een combikaartje
parkeren en reizen. Buiten
de spits en in het weekend
stap je elke 10 minuten op
het openbaar vervoer. Met
de sneltram ben je in 12
minuten bij Jaarbeurs.

 Parkeren Jaarbeurs
Toch liever met de auto?
Raadpleeg dan de website
van de Jaarbeurs;
www.jaarbeurs.nl. Parkeren
kost € 4 per uur en € 20 voor
een hele dag.

 

Naam
M.S. Astillo

Belangrijke informatie
• Dit entreeticket is geldig voor één
persoon.
• Dit toegangsbewijs wordt bij de
kaartcontrole gescand. Kopiëren van
dit toegangsbewijs is zinloos. Het
bevat een unieke barcode die slechts
eenmaal gebruikt kan worden.
• Alleen toegangsbewijzen van een
goede printkwaliteit kunnen door de
scanner bij de toegang worden
gelezen. Uiteraard kan je ook de
barcode op jouw smartphone laten
zien.
• Honden worden niet toegelaten
m.u.v. geleidehonden.
• Jaarbeurs Utrecht is een rookvrije
omgeving.

Samen naar een mooiere wereld, 5
tips!

1. Kom met de fiets of met het
openbaar vervoer naar de
Jaarbeurs.

2. Neem voor alle brochures een
duurzame tas mee die je
vaker kunt gebruiken.

3. Klaar met je brochure /
reisgids? Geef ze door aan
iemand anders.

4. “Bring you own cup” - neem
je eigen beker mee naar de
Vakantiebeurs en ontvang 25
cent korting op je koffie en
thee bij de verkooppunten van
de Jaarbeurs.

5. Heb je een leeg plastic flesje?
Lever deze dan in bij een van
de ludieke plastic
verzamelpunten op de beurs,
aangegeven op de
plattegrond.
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