estate KONFERENCE
Conference on the Train
- det grønne alternativ til Cannes

Vi tilbyder et grønt alternativ i form at Conference on the Train, til dem der skal
til MIPIM i Cannes.

I prisen indgår udrejse København - Cannes, inklusive guide fra Estate Media,
alle pladsbilletter (2. klasse) og egen sovekupé samt morgenmad på nattoget og
Estate Media goodiebag. Desuden åben returbillet, således at du selv kan
reservere pladsbilletter til hjemrejsen på det tidspunkt, der passer dig - eller rejse
hjem på anden vis end med tog.

Rejseplan (se detaljeret rejseplan under "program")

Søndag den 13. marts klokken 15.26, afgang fra Københavns Hovedbanegård.
Repræsentanter fra Estate Media sørger for at alle kommer godt ombord og
afsted, ligesom der uddeles Estate Media goodiebags til turen.

Første stop er Hamburg, hvor vi skifter til Euro Night Jet nattog til Offenburg.
Du sover i egen sovekupé, der normalt er beregnet til to personer. Der serveres
morgenmad på nattoget inden ankomsten til Offenburg.

Dato
Søndag d. 13. marts
Kl. 15:00 Mandag d. 14. marts
Kl. 15:33
Sted
København - Cannes
Pris
Almindelig deltager:
4495,- (ekskl. moms.)
Medlem af
Byggesocietetet:
4495,- (ekskl. moms.)
Medlem af
Estate More Club:
4495,- (ekskl. moms.)

I Offenburg tager vi regionaltoget til Strasbourg, hvorfra vi tager med TGV-tog
til Paris Est, herfra skal vi med metro til Paris Gare de Lyon, hvorfra turen
fortsætter med TGV-tog til Cannes.

Vi ankommer planmæssigt i Cannes mandag den 14. marts klokken 15.33, således
at du kan nå at være med i eventuelle aften-arrangementer om mandagen.

Hjemturen er som nævnt åben. Med i prisen er togbillet Cannes - København,
men ikke pladsbilletter, da vi erfaringsmæssigt ved, at der er mange forskellige
ønsker til hjemrejsetidspunkt. Vi henviser til rejsebureau, hvor du kan købe
pladsbilletter til den hjemtur, der lige præcis passer til dig.

NB: Ved tilmelding skal du oplyse dit fulde navn som det står i dit pas,
fødselsdato (ikke CPR-nummer) og pasnummer.

PROGRAM
Søndag d. 13. marts
15:00

Velkommen
Vi mødes på København Hovedbanegård klokken 15.00, hvor Estate Medias konferencechef, Kim
Plesner, der ligeledes er guide på turen, byder velkommen og der uddeles goodiebags.
Kim Plesner, konferencechef, Estate Media

15:26

København H - Hamburg (DE)
Intercity, ankomst 20.02.

20:50

Hamburg (DE) - Offenburg (DE)
EuroNightJet, inklusive morgenmad, ankomst 5.46.

Mandag d. 14. marts
06:32

Offenburg (DE) - Strasbourg (FR)
Regionaltog, ankomst 7.06

07:20

Strasbourg (FR) - Paris Est (FR)
TGV, ankomst 9.16.

09:30

Paris Est (FR) - Paris Gare de Lyon (FR)
Metro, ankomst 9.40.

10:26

Paris Gare de Lyon (FR) - Cannes (FR)
TGV, ankomst 15.33.

