Velkommen til årsmøte i Nordgrønt 22.-24. november 2019
på Thon Hotel Opera, Oslo
• Østlandet
• Vestlandet
• Trøndelag
Under følger litt informasjon om hva som skjer denne helgen.
Fredag:
Årsmøter i de forskjellige regionene gjennomføres på hotellet
fra kl. 12.00 til kl. 17.00.
Østlandet fra kl. 12.00 til kl. 13.00
Vestlandet fra kl. 13.30 til kl. 14.30
Trøndelag fra kl. 15.00 til kl. 16.00
Innsjekk fra og med kl. 15.00
Fredag kl. 18.00 møtes vi til aperitiff på Wallmans Oslo, Mølleparken 6, 0459
Oslo, hvor det blir show og 4 retters middag.
Har man god tid er det fint å gå langs Akerselva. Påberegne ca. 1 time. Spør
eventuelt etter kart i resepsjonen på hotellet.
Taxi er det selvsagt også muligheter til å bestille, på egen regning.
NB! Det er viktig at alle er på plass på Wallmans kl. 18.00!
Etter besøket på Wallmans er kvelden til fri disposisjon.

Lørdag:
Frokost fra kl.: 06.30
Lørdagens arrangement vil foregå i Flagstadsalen.
Endelig program kommer senere.
Lørdag kveld blir det 3-retters festmiddag på hotellet, med etterfølgende musikk,
dans og bar.
Søndag:
Frokost fra kl. 06.30.
Utsjekk innen kl. 12.00 og hjemreise.
Det er viktig at alle betaler rommene og eventuelle private utlegg selv, ved
utsjekk.
I prisen ved utsjekk finner dere overnatting (fredag-søndag), frokost lørdag og
søndag, dagpakke og lunsj lørdag og festmiddag lørdag.
Enkeltrom kr.: 3995,Dobbeltrom kr.: 5800,Arrangementet på Wallmans fredag kommer på ettersendt faktura.
Kr. 1345,-/pers.
NB!
Hotellet ønsker litt tilbakemeldinger fra oss. Fint om dere gir beskjed når dere
melder dere på, om følgende:
• Sen innsjekk? Du/dere kommer senere enn kl. 15 til innsjekk på fredag?
• Matallergier, etc.? For at middagen på lørdag skal bli en god opplevelse.
• Eventuelt andre ting som er viktig for hotellet å vite, for at oppholdet skal
bli bra.

DEADLINE FOR PÅMELDING ER
15. AUGUST 2019

Vel møtt til en helg med mye faglig innhold og sosial hygge i Oslo.

Med vennlig hilsen
Region Østlandet

