BFB
MÜNCHEN 10 – 14 APRIL 2019

Information om BAUMA och BFB:s årsmöte 2019
Det är svårt att ändra ett vinnande koncept så även den här gången samlas vi på Arlanda och håller årsmötet på
Sky City den 10 april!
Direkt efter årsmötet samlas vi för avresa till världens största (?) byggmässa Bauma 2019 i München. Detta
betyder avresan är onsdagen den 10 april och hemresan söndagen den 14 april 2019.
Vi har begränsat antal platser och då det är stor efterfrågan på hotell runt München de här dagarna vill vi ha
anmälningarna redan nu.
Bauma är en av världens absolut största mässor med över en halv miljon besökare. Detta kräver en hel del
planering med bland annat flyg och boende. I år har vi bytt ort och flyttat lite närmare München, till Ropholdning.

På hotell HELD´s Vitalhotel Ruhpolding, www.helds-vitalhotel.de/ har vi hyrt 60 rum, de flesta dubbel vi har dock
ett fåtal enkelrum.
Under hela vår vistelse kommer vi att ha en stor buss till vårt förfogande vilket också ger utrymme för andra
aktiviteter, glaciärskidåkning eller varför inte en utflykt till Berchtesgarden, Hitlers örnnäste!
Vi kommer också att söka sponsorer och göra monterrace med fina priser som tidigare och det gör allt mycket
trevligare.
Vårt program börjar med BFB:s årsmöte på Sky City Arlanda onsdagen den 10 april 10:00-12:00 därefter flyg till
München kl. 13.15, framme i München 15.25. Hemresa sker söndag 14 april 12.30 från München hemma 14:40.
Ett riktigt genomarbetat program kommer att presenteras längre fram.
Ni får fyra övernattningar på hotell HELD´s Vitalhotel Ruhpolding, www.helds-vitalhotel.de/
Anmälan görs direkt i anmälningsformuläret på hemsidan alternativt kan ni maila till kansliet:
lars@byggbransch.se eller roger@byggbransch.se.
Priser och vad som ingår
Pris

för anmälan före den 1 december:
17 000:-/person del i dubbelrum.
21 000.-/person i enklerum

Pris

för anmälan efter den 1 december:
18 500:-/person del i dubbelrum.
22 500.-/person i enkelrum

Anmälningsavgift 3 000,- faktureras i samband med anmälan.
I priset ingår:
Flyg med SAS och Lufthansa t/r i ekonomiklass inkl.dagens skatter
Busstransfer München flygplats-hotellet
Buss hotell-Bauma t/r, 11 april
Buss hotell-Bauma t/r, 12 april
Buss BFBs gemensamma aktivitetsdag den 13 april.
Fyra (4) nätter på HELD´s Vitalhotel
Frukostbuffet
Utökad ansvarsförsäkring
Att tänka på:
- Transfer till och från Arlanda faktureras extra. Så meddela oss om du behöver flyg eller tåg till och från
Arlanda!
- Det finns inte så många enkelrum. Ange därför om möjligt rumskompis vid bokning!

Välkomna!

