Geachte heer/mevrouw,
Zoals u waarschijnlijk reeds weet neemt de VSZ opnieuw deel aan het Europees congres voor sterilisatie.
Dit vindt plaats te Lillehammer (Noorwegen) van 18 tot 20 mei 2006.
Het programma kunt u vanaf eind januari raadplegen op de website van de Noorse sterilisatievereniging NFS, best
te bereiken via de Europese website www.efhss.com (conferences & congresses).
Aangezien het congres begint op donderdag om 15 uur en eindigt op zaterdag om 13 uur kan het verblijf
desgewenst beperkt worden tot 2 nachten.
Woensdag 17 mei is een feestdag; er zullen daardoor overal feestelijkheden plaats vinden doch dit houdt ook in dat
de meeste hotels op woensdagnacht reeds bezet zijn uitgez. het Radison en Breiseth.
Zoals gebruikelijk zal de VSZ voor de gewone leden, die zelf de kosten of een deel hiervan moeten dragen, in een
tegemoetkoming voorzien.

A. Verplaatsing:
Boeken via internet is goedkoper dan via een reisbureau.
Hieronder geven we een aantal opties. Bij boeking via een reisbureau komen ong. 38 € dossierkosten bij.
W acht niet te lang, boek snel want het aantal goedkope plaatsen is beperkt.
1.

SN

Vertrek

brussel 09u15

oslo 11u20

Terug

oslo 17u10

brussel 19u20

Prijs: 207,34 € inclusief taksen
2.

SAS (zoek onder FLY SAS)

Vertrek

brussel 09u15

oslo 11u20

Terug

oslo 14u25

brussel 16u30

Prijs: 155,33 € inclusief taksen

B. Hotelaccommodatie en congres:
Boekingsformulier hierbij gevoegd of te downloaden (www.efhss.com / conferences & congresses / Norwegian
association / conference details / registration) opsturen naar de congresorganisator (zie punt 8 op het
registratieformulier).
Wie het eenvoudig wil houden kan alles regelen via Kontiki Travel die zowel vluchten als inschrijving voor het
congres kan regelen.
Uiteraard geldt daarvoor een hogere prijs.
Kontiki Tui Travel Center
Anouk De Keyser
De Pintelaan 232
9000 Gent
Belgium
tel 09/221.54.14
fax 09/222.88.86
e-mail kontiki@ttc.tui.be
Voor snelle beslissers wil de VSZ een inspanning doen. Dit wil zeggen dat wij voor u de inschrijving en betaling
regelen (congres en hotel, geen vluchten). Daarvoor is het noodzakelijk dat we uw inschrijvingsformulier en
betaling ontvangen vóór 24 februari. Gelieve het inschrijvingsformulier te faxen naar Hilde De Bosscher (fax: 03
821 44 88) en het verschuldigde bedrag te storten op de VSZ-rekening 001-1680283-28.
Voor meer informatie over dit congres kunt u eveneens terecht bij:
Wim Renders (050 45 25 03)
Wim.Renders@azbrugge.be
Walter Accoe (09 240 67 75).
walter.accoe@uzgent.be
Met vriendelijke groeten.
Het bestuur van de VSZ.

