Tervetuloa
Frankfurtin messuille
www.messefrankfurt.com
www.messefrankfurt.fi

Messe Frankfurt on maailman suurin messutalo, joka tarjoaa paljon
tuoteuutuuksia, uusia ideoita ja trendejä useiden eri alojen
ammattilaisille.
Design- ja kulutustavaramessuja: Heimtextil, Ambiente, Tendence, Paperworld, Christmasworld,
Creativeworld Teknisiä messuja: ISH, Light+Building, Automechanika, Techtextil, Texcare, Texprocess,
IFFA Musiikkialan messuja: Musikmesse, Prolight+Sound

Matkustus Frankfurtiin
Finnair ja Lufthansa lentävät suoria lentoja Frankfurtin
kansainväliselle lentokentälle. Lentoaika on noin 2,5 tuntia.
Lentokenttä sijaitsee vain 10 minuutin junamatkan päässä
Frankfurtin keskustasta.

Huom. Frankfurt Hahnin
lentokentälle sen sijaan
on matkaa n. 120 km.

Valmiita messumatkapaketteja järjestää mm. TR-Messumatkat
www.messumatkat.com

Lentokentältä keskustaan ja messuille
Finnair saapuu terminaaliin 2, Lufthansa terminaaliin 1.
Terminaalien välillä kulkee muutaman minuutin välein ilmainen
automaattinen Skyline-juna.
1-terminaalista pääset keskustaan S-bahn-linjoilla
S8 ja S9 (suuntana Hanau, Offenbach Ost).
Junat lähtevät 1-terminaalin 0-kerroksessa sijaitsevalta paikallisjunaasemalta (Regionalbahnhof, raide 1).
Messuille keskustasta: valitse joku S-bahn-linjoista
S3 (Bad Soden)
S5 (Homburg/Friedrichsdorf)
S4 (Kronberg)
S6 (Friedberg/Gross Garben)
Hauptbahnhofilla ne lähtevät alakerran laiturilta 104.
Poistu junasta pysäkillä Messe. Pysäkiltä nousee liukuportaat
suoraan messuille.

Useimpien messujen aikaan pääset
lentokentältä messuille aamuisin
myös maksullisella shuttle-bussilla.

Lähimpänä messuja
sijaitseva asema on
keskusrautatieasema
(Hauptbahnhof).
Jos haluat keskustan
kauppakaduille, sopivia
pysäkkejä ovat esim.
Hauptwache tai
Konstablerwache.
Kun palaat lentokentälle,
valitse linja S8 tai S9
suuntana Mainz/Wiesbaden.
(Hautpbahnhof laituri 103)

Huom. messujen etukäteen ostetut sisäänpääsyliput toimivat matkalippuina Frankfurtin ja lähialueiden
julkisessa liikenteessä messupäivien ajan. Pidä mukana myös henkilöllisyystodistusta, sitä voidaan kysyä
mahdollisen lipuntarkastuksen yhteydessä.

Hotelleja Frankfurtissa
Frankfurtin hotellitarjonta on laaja ja messujen lähellä sijaitsee paljon uusia mukavia hotelleja.
Hyviä kanavia hotellien etsimiseen ovat esim. booking.com, trivago.fi ja expedia.fi
Voit varata majoituksen myös Frankfurtin turistitoimiston kautta:
www.frankfurt-tourismus.de

Muutamia hotellivinkkejä
Motel One Messe |Edullinen erittäin hyvän hinta-laatusuhteen omaava
mukava ja viihtyisä hotelliketju. Uusin hotelli aivan messujen lähellä.
Mövenpick Hotel Frankfurt Messe | Korkeatasoinen
hotelli aivan messujen vieressä.
Hampton by Hilton | Hyvätasoinen
uusi hotelli messujen tuntumassa.

Manhattan hotel | Hyvätasoinen "perushotelli" lähellä
rautatieasemaa lyhyen kävelymatkan päässä messuilta.
Fleming's Express Hotel | Äskettäin uudistettu kohtuuhintainen bisneshotelli
hyvällä hinta-laatusuhteella aivan rautatieaseman vieressä. Lyhyt
kävelymatka messuille.

Huom. Jos Frankfurtin hotellit ovat täynnä, kannattaa tutkia vaihtoehtoja myös lähikaupungeista. Niistä
on hyvät kulkuyhteydet messuille ja etukäteen ostettu messulippu toimii matkalippuna.
Hyviä vaihtoehtoja ovat esim. Bad Soden, Kronberg, Bad Homburg, Darmstadt, Mainz ja Wiesbaden.

Messuliput
Kun ostat messuliput etukäteen, saat ne edullisemmin. Vain etukäteen ostetut liput toimivat
julkisen liikenteen matkalippuina koko Frankfurtin alueella.
Voit ostaa liput luottokortilla messujen nettikaupasta www.visitortickets.messefrankfurt.com
Messukohtaiset lippuhinnat löydät kyseisten messujen nettisivuilta, jotka ovat pääsääntöisesti
muotoa www.messunnimi.messefrankfurt.com.

Vierailijana Frankfurtin messuilla
Frankfurtin messukeskus on yksi maailman suurimmista, joten varaudu kilometreihin.
Messuvieraiden jalkoja säästävät kuitenkin nopeat liukukäytävät. Messuhallista toiseen voi
siirtyä myös ulkokautta messujen omilla ilmaisilla shuttle-busseilla.
Messukeskus on täynnä mukavia kahviloita ja ravintoloita levähdyshetkiä varten. Muihin
palveluihin kuuluvat mm. marketit, kampaamo, lastentarha ja business-center. Aivan messujen
3-hallin vieressä sijaitsee Skyline Plaza -ostoskeskus lukuisine ravintoloineen ja kauppoineen.
Lisätietoja: Messeforum Oy, Messe Frankfurtin Suomen edustaja, info@messeforum.fi, 040 544 5577

