Datorn
.i.utbildningen
Res med DIU till Bett 2008!

Nu har planerna klarnat för DIUs resa till BETT, Europas största mässa kring IT och lärande i London, den 10-12 januari 2008. 

I DIUS paket ingår: 
	Boende på bra hotell Regency med frukostbuffé i South Kensington, med gångavstånd till Londons shopping- och teaterkvarter och med enkla och snabba kommunikationer till BETT-mässan (vi planer gemensam promenad, för de som vill, på en knapp timme längs Hyde Park till eller från mässan). I paketet ingår också:  
	Träff med diskussion om BETT, sevärt och hörvärt, med middag på torsdagkväll då vi också får träffa Jean Johnson och medarbetare på uppmärksammade NotSchool.  
	Kort för transporter med buss och tunnelbana i London.

Eventuellt ett gemensamt arrangemang på fredag kväll.
	Vi ordnar träffpunkter på mässan, plats & tid att träffas och utbyta erfarenheter och tips under mässdagarna. 

Inför resan öppnar vi en blogg där vi kan förbereda besöket på BETT 2008 och få koll på varandras profiler och kanske gå med likasinnade på mässan. Här kan vi också dela tips, tankar, länkar, foton och erfarenheter under och efter mässan. Vi skapar på det viset tillsammans en ’reserapport’, där vi gemensamt spanar av den stora mässan.

Du bokar själv passande flyg: Eftersom intresseanmälningar har kommit från hela landet har det visat sig att det blir mycket smidigare och billigare om var och en (eller gruppvis från en kommun) bokar flygbiljetter själva. Då kan du också välja avgångstider som passar dina anslutningar. Vi kommer också att se till att det finns möjligheter att i förväg knyta kontakter med andra som reser från samma flygplats. 
Billiga biljetter finns bl a hos
Med SAS: www.sas.se
Med Sterling från Stockholm, Arlanda:  www.sterling.dk/sv/flight
Med Ryan Air från Skavsta; www.ryanair.se
Med Ryan Air från Göteborg City Airport: www.flynordic,se
Med Ryan Air från Malmö Airport; www.ryanair.se
Med Sterling från Köpenhamn, Kastrup:  www.sterling.dk/sv/flight

Du bokar DIUs paket nedan. Vi har reserverat ett antal enkelrum och några dubbelrum. På anmälningsblanketten nedan anger du vilket alternativ du vill ha. Det finns också möjlighet att boka dubbelrum för enskilt bruk till en något högre kostnad.
Alla bokningar och betalningar går via Phoenix resebyrå. 

Väl mött i London och på Bett!
Mvh
Datorn i Utbildningens BETT-reseledare 2008

Peter Becker		Carina Näslund	Bosse Andersson


ANMÄLAN till DIUs resa till BETT, London, 10-12 januari 2008

Underlaget sammanställs av DIU och lämnas av oss till resebyrån. Tänk på att det är många intresserade. Vi har idag reserverat rum för 40 personer.

Din adress för information och bekräftelse från resebyrån:

Namn

Adress

Tel

E-post


Fakturaadress, om annan än ovan: 

Namn

Ert ev referensnr 

Institution

Adress

Tel

E-post


KRYSSA ÖNSKADE VAL NEDAN
Pris för DIUs paket inklusive boende i enkelrum 10-12 januari 2008: 3.800 kr. 
Pris för för DIUs paket inklusive boende i delat dubbelrum 10-12 januari 2008: 2.700 kr. 
Jag önskar enkelrum: 			
Jag vill bo i delat dubbelrum:	
Jag önskar dela rum med: 
	Jag vill boka en extra natt (natten 12-13 januari): 

(Vi har inte helt klart med priserna för en extra natt ännu, men det rör sig kring 1000 kr för delat dubbelrum och 1500 kr för enkelrum.)

Ifylld blankett skickar du som bilaga till e-post adresserad till boka@diu.se 

Resebyrån skickar en bekräftelse på din anmälan. 
Av oss får du information per epost om hur du hittar till vår BLOGG med mera. 

Mvh

Datorn i Utbildningens BETT-reseledare 2008
		

Peter Becker		Carina Näslund	Bosse Andersson

