INBJUDAN TILL

SEMINARIERESA

MALAGA
22 - 29 SEPTEMBER 2017
Sveriges Åkeriföretag Norr arrangerar 2017 en seminarieresa till
Malaga. På programmet står bl a förhandlingsteknik, affärsmannaskap, affärsutveckling och arbetsrätt. Föreläsare är Stig-Arne
Ohlsson och Johan Lagerbielke. Seminarieresan riktar sig till dig
som känner att du vill utveckla din förmåga i ämnena samt knyta
kontakter och nätverka med andra likasinnade.
Boende
Hotell Las Vegas, http://www.hotellasvegasmalaga.com/en/
Från hotellet och dess fina sandstrand tar det inte mer än 15-20
minuter att promenera till Malagas gamla stadskärna.
Pris
Din förening, Sveriges Åkeriföretag Norr, betalar för föreläsarna,
då organisationen vill uppmuntra till kompetensutveckling. Du betalar endast självkostnadspris för resan.
- Från Luleå, Umeå och Sundsvall; 8 985 kronor
- Från Östersund tillkommer 1 950 kronor
I priset ovan ingår: Flyg t/r från Umeå/Luleå/Sundsvall (ingen
övernattning behövs), Del i dubbelrum, Transfer till och från flygplatsen, Frukost alla dagar, Tre middagar, Handbagage & Bagage
att checka in, Flygskatter, Konferens och föreläsare på plats.
Enkelrumstillägg; 1 810 kronor
Avbeställningsskydd; 435 kronor
Tillkommer konferenskostnad för icke medlem; 7 690 kronor.
Anmälan
Anmälan görs till carina.ahlfeldt@akeri.se eller mobil 070-354 14
06. Anmälan är bindande efter sista anmälningsdag, 2017-05-31.
Begränsat antal platser från respektive ort. Först till kvarn!
Läs mer på www.akeri.se/regioner/norr
Vänd och läs mer om Malaga.

MALAGA
Platsen vi åker till är Malaga. Malaga är en underbar stad
som känns lite som en blandning av det härligt livliga Madrid
och strand- och havsnära Barcelona! Malaga är en mycket
fin kuststad där man bevarat det genuint spanska med tapasrestauranger, flamencobarer och vindlande gränder i kombination med nya hamnområdet där vi hittar många läckra
restauranger vid det långa promenadstråket.

Promenera längs Malagas palmkantade strandpromenad
eller känn sanden mellan tårna på någon av de breda sandstränderna. Från slottet Castillo de Gibralfaro som ligger mitt
i centrala Malaga kan man njuta av en makalös utsikt över
Malaga och dess omgivningar. På Picassomuséet kan man
skåda verk av Picasso och andra modernisters verk i ett av
Malagas äldsta och vackraste palats.

Andra tips på saker att göra är att besöka vinmuséet där det
självklart bjuds på provsmakning, besöka den stora saluhallen Las Atarazanas för delikatesser eller besöka Malagas
allra bästa tapasbarerna tillsammans med en lokal ”malagarileño” som visar vägen till de bästa ställena!
Malaga är även utmärkt som utgångspunkt för den äventyrslystna som vill upptäcka andra närliggande kustpärlor.

