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Norsk Sikkerhetsforening

Sammen for et tryggere samfunn

Programmet fortsetter neste side

Informasjon om messeturen finner du på neste 
side. Turen har avreise tirsdag 18. juni med retur 

torsdag 20. juni.

Faglig innhold:
- 2,5 dag på messa  
- En spennende 

minikonferanse med fokus 
på nyheter og trender 

innen elektroniske 
sikkerhetsløsninger.

Link til IFSEC 2019 

https://www.ifsec.events/international/
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Norsk Sikkerhetsforening

Sammen for et tryggere samfunn

Informasjon om IFSEC turen – tirsdag 18. til torsdag 20. juni 2019

Tirsdag morgen flyr vi direkte til London. Ved ankomst, egen transport direkte til IFSEC Excel. Vi tar hånd om din 
bagasje. Denne blir tilgjengelig på hotellet, The Strand Palace. Retur fra IFSEC Excel til The Strand Hotel skjer 
individuelt, ingen felles transport. Anbefaler bruk av undergrunnsbane.  

Tirsdag ettermiddag/kveld  - ingen program i regi av Norsk Sikkerhetsforening. 

Onsdag morgen  - Onsdag morgen (09:00 – 11:00) arrangeres et mini sikkerhetsseminar på hotellet The Strand 
Palace i regi av Norsk Sikkerhetsforening. Vi jobber med flere interessante emner og foredragsholdere. Programmet  
oppdateres så fort dette er på plass. Etter miniseminaret er det tid for messebesøk på IFSEC Excel  London. Individuell 
transport tur/retur med anbefaling om å bruke Londons undergrunnsbane.  

Onsdag ettermiddag  - sosialt arrangement i regi av Norsk Sikkerhetsforening. Her blir det felles avgang fra 
hotellet. Vi kommer tilbake til tidspunkt og sted. 

Torsdag morgen  - mulighet for messebesøk. Individuell transport tur/retur med anbefaling om å bruke Londons 
undergrunnsbane. Felles hjemreise/avreise fra hotellet The Strand Palace ca kl. 14:00 til flyplassen. 
Vi kommer tilbake til nøyaktig tidspunkt. Kan være avvikene tidspunkt for hjemreise til andre flyplasser enn 
Gardermoen. 

Noen som ønsker å forlenge oppholdet, evt. tilbringe helgen i London?
For de som ønsker, er det selvsagt en mulighet til å forlenge oppholdet. Her kan du selvsagt bo på samme hotell som 
benyttes fra tirsdag til torsdag. Kontakt Pål Linnerud hos Berg Hansen så hjelper de til med flybilletter og 
hotellbestilling tilpasset ditt behov.

Hvordan melder jeg meg på?
Påmelding skjer direkte via linken under. Spørsmål ifm. påmelding kan rettes til Pål Linnerud, 
Berg-Hansen Arrangement i Vestfold  på Tlf: 33 30 05 70 - mobil: 982 16 942 - e-post:  
gruppeopplevelser.vestfold@berg-hansen.no

Priser 

NOK 11 350, - inkl. mva (tirsdag – torsdag) Link til påmelding 
(prisen gjelder avreise / ankomst Gardermoen. Du kan selvsagt reise fra andre 
destinasjoner. Husk å krysse av i påmeldingsskjema at du reiser fra annen destinasjon)

NB!  Påmeldingsfrist for ovennevnte pris er 10. mai 2019. Siste påmeldingsfrist for deltakelse er 31. mai.
Fra 10. mai øker prisen med kr  1 600,- per deltaker da vi innen nevnte dato har vi fått en spesialpris  på fly og hotell. Øvrig betingelser 
for turen finner du på påmeldingssiden.

Hva er inkludert i prisen?
Turprisen inkluderer fly tur/retur med alle avgifter (fra Gardermoen), busstransport, bagasje inntil 23 kg, enkeltrom m/frokost, sosialt 
arrangement med middag på onsdag og reiseledelse. Valgfri avbestillingsforsikring på NOK 150,- kommer i tillegg. Påmelding er 
bindende. Alle priser er inkludert mva. 

Vi ser frem til å ha deg med i vårt reisefølge! 
Eventuelle spørsmål om transport og logistikk rettes til Pål Linnerud, se kontaktinformasjon over.
Spørsmål relatert til faglig innhold og messa kan rettes til:  Øyvind Halnes.  Mobil:  0047 908 60 434 mail: oyvind@nosif.no
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