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EFEE -konferenssimatka 10 - 12.9.2017
INFRA ry:n louhintajaosto järjestää matkan räjähteiden ja louhinnan
kansainväliseen konferenssiin Tukholmaan. Konferenssin järjestäjänä toimii
EFEE (European Federation of Explosive Engineers), jonka jäsen INFRA ry on.
Konferenssin kotisivut: http://www.efee2017.com/.
Koska konferenssi järjestetään rakkaassa naapuripääkaupungissa
Tukholmassa, on jäsenmatka yhdistelmä omatoimimatkaa ja järjestettyä
yhdessäoloa. Suositeltu menolento on Tukholmassa jo aamulla, jolloin
sunnuntaina jää aikaa tutustua kaupunkiin. Paluulento on ajoitettu niin,
että konferenssiesityksiä voi seurata loppuun asti.
Jäsenmatkan hinta on 140 e. Hintaan sisältyy:
• lentokenttäkuljetukset kentältä konferenssihotellille su 10.9 ja
hotellilta kentälle ti 12.9 alla mainituilta lennoilta
• illallinen su 10.9
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Matka toteutetaan siten, että:
• Lennot: kukin varaa ja maksaa omat lennot, alla oleviin lentoihin
järjestetään lentokenttäkuljetukset konferenssihotellille /hotellilta jäsenmatkaan osallistuville:
o su 10.9. AY681 Helsinki-Tukholma (Arlanda) klo 09:10-09:10
o ti 12.9. AY646 Tukholma (Arlanda) – Helsinki klo 18:10-20:05
• Majoitus: kukin varaa ja maksaa omat majoitukset. OIemme varanneet
kiintiön konferenssin ajaksi eli 10.-12.9 konferenssihotelliin Hilton
Stockholm Slussen. Varauslinkki: http://bit.ly/varaus_Hilton.
Varauskiintiö purkautuu asteittain ja sulkeutuu 7.8.
• Konferenssi: kukin ilmoittautuu ja maksaa konferenssimaksun
itse. Ilmoittautuminen: http://efee2017.com/registration-2/.
Early bird -hinta on voimassa 31.7 asti.
• ’Suomalaisten oma illallinen’ su 10.9, paikka ilmoitetaan
myöhemmin. Illalliselle lähdetään konferenssin hintaan kuuluvan
Wellcome Drinks Receptonin jälkeen.
• Gala-dinner ma 11.9. Maksetaan ja varataan haluttaessa
konferenssi-ilmoittautumisen yhteydessä. Järjestämme illalliselle
osallistuville suomalaisille yhteiset pöydät. Jos ilmoittaudut tälle
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dinnerille, niin kerrotko siitä myös meille (ari.kahkonen@infra.fi),
niin osaamme varata riittävän määrän pöytiä.
Sitova ilmoittautuminen 4.8.2017 mennessä: ari.kahkonen@infra.fi .
Ilmoita yhteystietojesi lisäksi laskutusosoite. Matkalle mahtuu 20
osanottajaa, paikat jaetaan ilmoittautumisjärjestyksessä. Matkan
järjestäminen edellyttää vähintään 10 ilmoittautunutta 4.8
mennessä. Laskutamme matkan hinnan ennakkoon.
Konferenssin ohjelman ennakkotiedot löytyy EFEE’n sivuilta:
http://bit.ly/Alustava_ohjelma
Lisätiedot:
Ari Kähkönen
INFRA ry
050-5116770
ari.kahkonen @infra.fi

__________________________________________________________________________

MATKAOHJELMA (alustava)
*sisältyy matkan hintaan
Su 10.9.2017
9:05 Lento Helsinki-Tukholma.
9:05 Saapuminen Tukholmaan ja kuljetus* lentokentältä Hilton
Stockholm Slussen -hotellille
n. 10 - Majoittuminen. Vapaata aikaa.
12:00-16:00 Rekisteröinti konferenssiin
18:00-19:30 Wellcome Drinks Reception
20:00 - Suomalaisten oma illallinen*
Ma 11.9.2017
8.30 -17.00 Konferenssi (luennot, näyttely)
19.30 - Gaala-illallinen (erikseen ilmoittautuneille ja maksaneille)
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Ti 12.9.2017
8.00 -16.00 Konferenssi
n. 16.00 Kuljetus lentokentälle*
18.10 Lento Tukholma-Helsinki
20.05 Saapuminen Helsinkiin

