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ZATERDAG 22 OKTOBER
06:20 - 8:10           Vlucht vanuit Brussel Zaventem naar Firenze
09:00 - 11:15           Transfer naar Riccione 
vanaf 19:30           Diner in het hotel

ZONDAG 23 OKTOBER
7:00 - 9:30             Ontbijtbuffet
9:30 - 12:00            Vrije tijd
12:00 - 14:00           Lunchbuffet 
14:00 – 15:00          Welkomstkoffie
15:00 – 17:30         Live Show & Demo door Marco Iafrate, Edoardo Paludo en Bruna Viola 
18:45                        Apero @ the Hall (dresscode: cocktail chic - niet té formeel)
20:30                       Diner (dresscode: cocktail chic - niet té formeel)

MAANDAG 24 OKTOBER
7:00 – 9:30             Ontbijtbuffet
9:30 – 12:30           Workshop 1 - Ontkleuren
12:30 - 14:00           Lunchbuffet
14:00 - 17:00          Workshop 2 - Cut & Styling
vanaf 19:30             Diner in het hotel

DINSDAG 25 OKTOBER
7:00 – 9:30            Ontbijtbuffet
13:00                        Transfer naar luchthaven Bologna
16:40 - 18:25          Vlucht vanuit Bologna naar Brussel Zaventem

BRUNA VIOLA

MARCI IAFRATE

EDOARDO PALUDO

International Technical Coordinator

Met oog op de nieuwste trends deelt Bruna Viola de laatste 
generatie technieken en handige tips & tricks voor in het salon.

International Artistic & Educator Manager 

Marci Iafrate zal zijn Fashion Concept brengen ontstaan uit de vele
backstage samenwerkingen tijdens de Fashion Weeks van 
New York, Londen, Milaan en Parijs.

International Creative Director 

Ontmoet en leer van de iconische Edoardo Paludo, een expert in
het creëren van de juiste beelden. Hij brengt jullie de toekomstvisie
voor kleur.

Learn from
the best

Join this
     unique 

experience



mis deze unieke kans nietmis deze unieke kans nietmis deze unieke kans niet

Een unieke beleving samen met onze Hairco educators 
SHOW & DEMO met gerenommeerde educators/artiesten op zondag
2 creatieve workshops op maandag (incl. werkmaterialen, oefenhoofden & Fashion Lab Book)
Retourvlucht + transfers
3 nachten in het 4-sterrenhotel Corallo Riccione**** in een tweepersoonskamer (op basis van dubbele bezetting)
Lunchpakket zaterdagmiddag & diner zaterdagavond 22 oktober
Ontbijt, lunch, aperitief, diner en welkomstkoffie op zondag 23 oktober
Ontbijt, lunch en diner op maandag 24 oktober en ontbijt op dinsdag 25 oktober
Alle soft dranken in de minibar op de kamer
Wijn, water en koffie tijdens lunch en diner
Toeristenbelasting

Vervoer van thuis naar de luchthaven en terug
Toegang tot de hotel SPA 'Corallo Bay'. U kan wel genieten van een eenmalige toegang met een korting van €10
(dagtoegang €20 i.p.v. €30). Op eigen initiatief te boeken op voorhand via het hotel. 
Wenst u een eenpersoonskamer? Dat kan met een bijkomende kost van €20, ter plaatse te betalen aan het hotel. 
Alle andere kosten die niet vermeld zijn in de lijst van inbegrepen zaken. 

HAIRCO KLANTEN BETALEN SLECHTS €950* I.P.V. €1.495 !

INBEGREPEN IN DE PRIJS

NIET INBEGREPEN
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*excl..btw

geniet van je verblijf in Hotel Corallo Riccione****geniet van je verblijf in Hotel Corallo Riccione****geniet van je verblijf in Hotel Corallo Riccione****

€1.495
€950 *

PROMO



mee te brengen materiaalmee te brengen materiaalmee te brengen materiaal

haardroger
diffuser
stijltang 
krultang
verdeelsleutel (knippen/kleuren)
ronde borstel klein/middelgroot/groot
platte borstel klein /middelgroot/groot
puntkam 2 stuks (staal en plastic)
kam met brede tanden 
knipkam
schaar
effileerschaar 
scheermes
water spray
handschoenen voor het aanbrengen van de kleur (indien je eigen handschoenen verkiest) 
verfborstels (indien je eigen verfborstels verkiest)
verfschort

praktischpraktischpraktisch
Inschrijven kan t.e.m. 31 augustus 2022 via jouw Hairco winkel of contactpersoon, telefonisch en online via
www.hairco.be/nl/educatie.
Een maand voor het seminarie wordt het gedetailleerd programma, de vluchtinformatie en andere belangrijke
info aan jou bezorgd.
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