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Rejseprogram  

International NO-DIG FIRENZE 2019 

Søndag den 29. september 
 
10.00 – 12.20 København – Firenze SK 2961 
Ab Aalborg/Aarhus ca. 06.30 (detaljer kommer) 
 
Efter ankomsten mødes gruppen og fortsætter med 
bus til hotel: 

Hotel Croce di Malta 
Via della Scala 7 - 50123 Firenze 
https://www.crocedimaltaflorence.com/ 
 
Hotellet ligger i centrum og kun 2 km gåafstand fra 
konferencecentret Fortezza Da Basso. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Mandag den 30. september 
 
10.30 Officiel åbning af konference og udstilling 
se mere: https://www.nodigflorence2019.com/en 
  
19.00 Fælles middag for den danske delegation 
 
Tirsdag den 01. oktober 
 
Besøg på konference og udstilling 
 
19.30 ISTT’s Gala Dinner og Awards Ceremony 
(Billetter kan købes online) 
 
Onsdag den 02. oktober 
 
Besøg på konference og udstilling 
 
(Der arbejdes på planlægning af en faglig teknisk tur) 
 
16.30 busafgang til Bologna lufthavn 
  
20.05 – 22.05 Bologna – København SK 2686 
22.50/23.00 til Aarhus og Aalborg  
 
Pris pr. person er kr. 9.500 der inkluderer 

 flyrejse med SAS på økonomiklasse 
 Inkl. 23 kg indskrevet bagage samt 1 stk. 

håndbagage 
 Bustransfers som nævnt i program 
 Fællesmiddag mandag 30/9 
 Ophold i enkeltværelse inkl. morgenmad 
 Tillæg for Ansvarsrisikoforsikring samt 

Rejsegarantifond.  

Flytillæg fra Aalborg eller Aarhus kr. 1.200,- 

Ønskes yderligere information omkring konferencen, 
registrering etc. venligst kontakt Tina Juul Madsen på 
tina@juul-consult.dk eller tlf. 5089 4489 
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International NO-DIG i Firenze den 29. september til 2. oktober 2019 

Udfyld venligst denne registreringsform og mail den så hurtigt som muligt og senest 15. maj til tina@juul-consult.dk 

 

 

Navn (som i pas):    e-mail:     

 

Virksomhed:      Telefon:     

 

Faktureringsadresse:         

 

         

 

Rejsepakken inkluderer: 
 flyrejse (København-Firenze/Bologna-København) med SAS på økonomiklasse 
 Inkl. 23 kg indskrevet bagage samt 1 stk. håndbagage 
 Bustransfers som nævnt i program 
 Fællesmiddag mandag 30/9 
 Ophold i enkeltværelse inkl. morgenmad 
 Tillæg for Ansvarsrisikoforsikring samt Rejsegarantifond. 

 

Sæt kryds:     NoDig Infra medlem ikke medlem 

  Pris per person   kr. 9.500,-  kr. 10.000,- 

                           Pris per person i delt dobbeltværelse   kr. 8.500,-  kr.   9.000,- 

 

Oplys venligst afrejselufthavn (tillægspris fra Aalborg eller Aarhus kr. 1.200,- t/r) 

København     Aalborg    Aarhus    

Individuelle løsninger kan imødekommes efter ønske og kombineres med ovennævnte ’pakke’. 

Bindende tilmelding med navn/navne som i pas sendes til tina@juul-consult.dk, hvorefter bekræftelse modtages. 

Teknisk arrangør af rejsen er Mangaard Travel Group – team@mangaard-travel.dk   


