Välkommen till
SSKR 7:e Nationella kongress
den 23-24 april 2015 på Scandic Hotel Anglais i Stockholm

Vad händer sen - Livet efter tarmkirurgi!

Plats:
Scandic Hotel Angalis
Humlegårdsgatan 23
102 44 Stockholm
-

Registreringen startar den 23 april kl. 08.30 och programmet börjar sedan kl. 09:15.

Kongresssavgifter (exkl. moms):
Medlem
Deltagaravgift - före 28 februari 1600:Deltagaravgift - från 1 mars 2200:Icke medlem
Deltagaravgift - före 28 februari 2200:Deltagaravgift - från 1 mars 2800:Kongressmiddag (exkl moms)
För deltagare – 300:Mötesavgiften inkluderar deltagande i mötet, all dokumentation, lunch, kaffe samt subventionerad
avgift till kongressmiddagen.

Socialt program:
Middag – Scandic Hotel Anglais, torsdag den 23 april kl. 18.30
Det serveras en tvårätters middag med vin/öl eller alkoholfritt.

Hotellrum:
Sweden MEETX har förbokat rum till reducerat pris för deltagare på SSKR Nationella kongress på
kongresshotellet:
För att få tillgång till specialpriserna och rummen måste man boka sig via Scandic´s hemsida
www.scandichotels.se och ange bokningskod BSWE230415.
Önskas hotellkostnaden på faktura: vänligen skicka fakturaunderlag som innehåller
organisationsnummer, fullständig faktura adress och ev. ref. Maila in underlag till hotellet på: anglais@scandichotels.com

Scandic Hotel Anglais
Adress: Humlegårdsgatan 23

Hotell Scandic Anglais ligger i centrala Stockholm och är en naturlig mötesplats både för stockholmare
och för hotellets gäster. På gångavstånd från hotellet hittar du flera populära restauranger, barer och
nattklubbar. Stockholms bästa shopping finns runt hörnet och det är lätt att ta sig till turistattraktioner
och museer.
Standardrummen är 15–22 kvm och har trägolv och badrum med dusch. Alla standardrum är
utrustade med värdefack, hårfön, TV med sport och film-utbud, strykjärn och strykbräda, trådlös
internetuppkoppling, skrivbord och fåtölj. Vissa av standardrummen har egen balkong.
Standardrummen har en enkelsäng, två separata
enkelsängar eller dubbelsäng. Plats för 1–2 personer.
Pris/rum/natt inklusive frukost: från 1690:- inkl moms för enkelrum

Internet
Trådlöst internet finns.

Hitta hit:
Det finns parkeringshus och parkeringsplatser i centrum på gångavstånd från Scandic Hotel Anglais.
Under hotellet finns ett garage som du når via Biblioteksgatan, du kan åka direkt upp till hotellet från
garaget. Det kostar 295 kr (per dygn) om du betalar i receptionen, tag med din biljett så hjälper vi dig.
Vi kan ej förboka din plats
Med tunnelbana (från Stockholms centralstation)
Ta tunnelbanans röda linje mot Mörby Centrum eller Ropsten, gå av vid Östermalmstorg och ta den
bakrutgången (mot Stureplan, Birger Jarlsgatan). Ta till höger på Birger Jarlsgatan och gå 200 meter
till Sturegatan på höger sida. Gå ytterligare 50 meter fram till Scandic Anglais som ligger på vänster
sida av vägen.
Från Stockholm Arlanda
Med tåg Snabbtåget ”Arlanda Express” från Arlanda till Centralstationen går från terminal 3 och 5.
Tågresan till Centralstationen tar cirka 25 minuter. När du kommer fram till Centralstationen tar det ca
10 minuter med taxi eller tunnelbana till hotellet.
Från Bromma flygplats Från Bromma flygplats
Med buss Flygbussen till och från Bromma flygplats ansluter till flygens ankomster och avgångar.
Flygbussarna s
stannar vid City-terminalen varifrån du kan ta buss, tunnelbana eller taxi till Scandic Anglais. Totala
restiden är bara 30 minuter (20 minuter + 10 minuter från City-terminalen).

Avbokningsregler:
Avbokning av deltagande
Anmälan är bindande men platsen kan överlåtas till annan person, kontakta Sweden MEETX
skriftligen vid namnbyte.
Sweden MEETX bekräftar och fakturerar inkl. moms. Betalningsvillkor är 30 dagar.
Betalningen skall dock vara oss tillhanda innan mötet börjar.

Utställning
Utställning kommer att ske utanför konferenslokalen där även kaffe och mingelluncher kommer att
serveras.
Kontakt
Sweden MEETX AB
Mässans gata 20
412 94 Göteborg

Telefon: 031-708 86 90
Fax: 031-20 91 03
Epost: sskr2015@meetx.se

