PRAKTISK INFORMATION INFÖR SWEA VÄRLDSMÖTE
18-22 APRIL 2007
AMSTERDAM, HOLLAND
Här hoppas vi att ni hittar all information ni behöver för att kunna anmäla er. Har ni frågor så
är ni välkomna att kontakta oss.
Datum:
Onsdag
Torsdag
Fredag
Lördag
Söndag
Plats:

18 april
19 april
20 april
21 april
22 april

Ankomst och utflykter
Konferens och utflykter
Årsmöte, Konferens och utflykter
Utflykt
Utflykt och avresa

Hotel Novotel, Amsterdam
Europaboulevard 10
1083 AD Amsterdam
Holland
www.novotel.com
Tel: +31(0) 20 541 11 23
Fax: +31(0) 20 646 28 23

Hotellinformation:
Vi har valt att boka ett hotell där alla SWEA deltagare kan bo och där vi
dessutom kan arrangera konferens och årsmöte. Det är svårt att hitta hotellrum i
Amsterdam i april men vi har lyckats göra en preliminär bokning så att vi alla
får plats.
Vi har i huvudsak bokat dubbelrum samt ett mindre antal enkelrum.
Frukost och city tax ingår i angivet pris.
Incheckning ankomstdag kan ske från 14.00
För frågor och ev. ytterligare hotellnätter kontakta Swean Kristina Lokin
kristina@travelassistance.nl
Se vidare information på anmälningsblanketten.
Resa:

Närmaste flygplats är Schiphol Airport, Amsterdam
Avstånd till hotell, 15 min med tåg
Närmaste tågstation är Amsterdam RAI
Avstånd till hotell, 5 min gångavstånd
Väljer man annan flygplats finns det tågförbindelse till Amsterdam RAI.
På anmälningsblanketten ber vi er fylla i ankomsttid och färdsätt. På så sätt kan
vi ha värdinnor på plats för att hjälpa er tillrätta vid ankomst.
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Vi rekommenderar att ni bokar flyg i god tid med tanke på de många turister
som besöker Amsterdam i april.
Schiphol:

Schiphol är en stor flygplats och det tar lång tid att ta sig från ankomstgaten till
utgång. Detsamma gäller vid hemresa. Många flygbolag erbjuder Internet
incheckning men trots det måste man vara på flygplatsen i god tid. Många
flygbolag har också blivit mycket strikta vad gäller övervikt av bagaget. Det kan
bli väldigt dyrt om man överskrider tillåten vikt.

Försäkring: Samtliga deltagare måste teckna egen reseförsäkring med olycksfallsförsäkring
för deltagande.
Registreringsavgift:
Samtliga deltagare betalar en registreringsavgift på € 45 oavsett vilka delar av
mötet man medverkar i, konferens, årsmöte eller utflykter. Avgiften täcker alla
extra kostnader som uppstår vid arrangerandet av Världsmötet.
Lotterier:

Under hela mötet kommer det finnas möjlighet att köpa lotter. Vi har fina priser
så se till att köpa många lotter.

Försäljning av SWEA produkter:
Endast distribution och betalning av förbeställda SWEA produkter kommer att
äga rum under världsmötet. Holländsk lagstiftning omöjliggör försäljning på
hotellet. Alla fina SWEA-produkter hittar ni under www.chaptersswea.org/sweaprodukter. Kontakta respektive säljande avdelning.
Infobord:

Vi kommer att ha ett informationsbord på Novotel som i princip kommer att
vara bemannat under hela mötet.

Anmälan:

Sista anmälningsdag är den 15 januari 2007. Observera att många turister
besöker Amsterdam i april. Vi har därför i god tid bokat hotell och utflykter. Ni
underlättar vårt arbete om ni anmäler er i tid och ”först till kvarn…”

Betalning: Samtliga kostnader inbetalas till följande bankkonto:
ABN-AMRO
Wassenaarseweg, Postbus 97701
2509 GC Den Haag
Kontonummer: 41.45.76.209
IBAN: NL39ABNA0414576209
BIC: ABNANL2A
Kontoinnehavare: SWEA Holland

Kostnaden för samtliga delar av mötet framgår av anmälningsblanketten.
Betalning måste ske samtidigt med anmälan och vi ber er då också bifoga kopia
på inbetalning. Anmälan är giltig när inbetalningen registrerats och ni erhåller
då en bekräftelse. Observera att samtliga kostnader för banköverföringen måste
bekostas av betalande. Kontrollera med din bank.

Avbokning: Se anmälningsblanketten.
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Frågor:

Ni är välkomna att kontakta oss med era ev. frågor.

Ordförande i Organisationskommittén
Lola Hill
Tel: +31 20 640 13 15
E-mail: chillamv@xs4all.nl

Ordförande SWEA Holland
Gunilla Léons
Tel: +31 71 541 95 09
E-mail: gunilla@zonnet.nl

Ansvarig för registrering
Margaret Sikkens Ahlquist
Tel: +31 320 24 63 28
E-mail: ahlquist@planet.nl

Ekonomiansvarig
Lena Silfvén
Tel: +31 70 324 62 88
E-mail: famdahlberg@planet.nl

VÄLKOMNA

Lola Hill

Gunilla Léons

November 2006
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