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Sammen for et tryggere samfunn 

Programmet fortsetter neste side 

Informasjon om messeturen finner du på neste 
side. Turen har avreise tirsdag 27. september med 

retur torsdag 29. september. 

Faglig innhold: 
 - 2 dager på messa   

-  En spennende 
minikonferanse. 

(Program og tema 
kommer) 

 

http://www.security-essen.de/impetus_provider/
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Program for Security Essen turen  
 

 Tirsdag 27. september  
 

Kl 16.30. Avreise med SAS direkte til Düsseldorf  

Kl 18.20. Ankomst Düsseldorf International Flyplass, terminal B  

 

Busstransport fra flyplassen til hotellet i Düsseldorf  

Overnatting på Hotel Nikko, et 5 stjerners hotell beliggende midt i sentrum  

 

 Onsdag 28. september  
 

Besøk på Security Essen 2015.  

Messen er åpen hver dag fra kl 09.00. – 18.00. 

 

Kl 09.00. Buss til messen 

Kl 10.00 – 12.00. Minikonferanse i regi av NOSIF. Eget program kommer. 

Kl 12.00 – 16.00. Messebesøk 

Kl 16.30. Bussretur til hotellet 

Kl 20.00. Middag på et velvalgt sted (kommer)  

 

Torsdag 29. september  
 

Frokost og utsjekking. Bagasjen settes igjen i bussen mens dere er på messen  

Besøk på Security messen  

 

Kl 09.00. Buss til messen 

Kl 16.30. Buss fra messen til flyplassen  

Kl 19.05. Avreise med SAS direkte til Oslo  

Kl 20.55. Ankomst Oslo Lufthavn Gardermoen  

Tilslutning til andre norske byer  
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Hvordan melder jeg meg på? 
Påmelding fra 17. juni via www.nosif.no .  
Spørsmål ifm. påmelding kan rettes til Pål Linnerud, Berg-Hansen Reisebureau 
Vestfold AS, tlf: 33 30 05 61, grupper.vestfold@berg-hansen.no.  
Spørsmål relatert til faglig innhold og messa kan rettes til: Rune Braastad. 
Mobil: 917 59 852 mail: rune@nosif.no 
 
Priser      

NOK     9 900, -  inkl. mva pr. pers. i enkeltrom 
 

Påmelding fra 17. juni via www.nosif.no – arrangementer – Security Essen 

 
NB!  Påmeldingsfrist for ovennevnte pris er 15.august 2016.  Senere 
påmeldinger vil få et påslag på NOK 1.500,- 
Vi har begrenset antall plasser, så her gjelder «først til mølla 
 
   

Øvrig betingelser finner du på påmeldingssiden til Berg Hansen. 
 
Hva er inkludert i prisen? 
- Flyreise tur/retur Oslo – Düsseldorf med SAS  
- Flyskatter  
- Overnatting to netter inkludert frokost på Hotel Nikko i Düsseldorf  
- Busstransport som beskrevet i programmet  
- Sosialt arrangement og middag på onsdag 28. september  
 
Tilslutning tur/retur Oslo fra andre norske byer kommer i tillegg. 
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Vi ser frem til å ha deg med i vårt reisefølge!  
Eventuelle spørsmål om transport og logistikk rettes til 

Pål Linnerud, Berg-Hansen Reisebureau Vestfold AS, tlf: 

33 30 05 61, grupper.vestfold@berg-hansen.no.  

Spørsmål relatert til faglig innhold og messa kan rettes til: 

Rune Braastad. Mobil: 917 59 852mail: rune@nosif.no 
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