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!!!!Följ med på vår nästa Kunskapsresa till Berlin
24 – 26 april 2013

Att förstå vad som händer i vår värld blir allt mer angeläget i takt med att konkurrensen ökar och nya
ekonomier växer fram. Att läsa är ett viktigt sätt att öka sitt kunnande. Att delta i konferenser om
globaliseringen likaså. Vi tror att det också är viktigt att öka och fördjupa sina insikter genom att
besöka länder och på plats möta människor från företag, organisationer och universitet i länder som
har betydelse för den industriella och ekonomiska utvecklingen i världen.
Sveriges största handelspartner är Tyskland och vår närmaste internationella storstad är Berlin.
Wikipedia beskriver staden som ” a world city of culture, politics, media and science”. Berlin är väl värt en
Kunskapsresa och vi kommer att få tillfälle att fördjupa oss i både de viktiga historiska aspekterna och
den utveckling som nu äger rum och som påverkar hela Europa. Studiebesök på några intressanta
företag, på universitet och organisationer samt en diskussion med Daniel Alling, SVT’s korrespondent i
Berlin kommer vi att hinna med.
För er som vill uppleva ännu mer av denna spännande stad erbjuder vi ett helgprogram.
Välkommen med din slutliga anmälan senast 2013-03-01. För att underlätta vår planering är vi
tacksamma om du hör av dig snarast om du är intresserad.
Vänliga hälsningar
Elisabet Litsmark Nordenstam
Tel: 0705 508 617
Mail: elisabet.litsmark@elitor.com

Kerstin Corné
0733 307 347
kerstin.corne@telia.com

Ewa Bjurström
0708 813 681
ewa.b@hummingbirdtravel.se

Preliminärt program
Onsdag 24 april 2013
Att ta sig till Berlin är lätt. Hummingbird hjälper gärna till med biljettbokning och vi föreslår följande
avgångar:
! Arlanda – Berlin
! Landvetter – Berlin
! Kastrup – Berlin

2013-04-24 06.30 med ankomst 08.05
2012-04-24 06.45 med ankomst 08.00
2012-04-24 07.00 med ankomst 08.05

Vi inleder vår vistelse med ett
Seminarium om Tyskland och Berlin
" Allmänt om Tyskland – strukturer, centralstat och delstater
" Stolpar ut Berlins och Tysklands historia efter 1945 – från delning till återförening
" Dagsläget i politiken – aktuella frågor
" Skillnader i affärskultur mellan Tyskland och Sverige
" Skillnader öst/väst samt läget i återföreningen
" Frågestund
Hans Rietz, som bott länge i Berlin kommer att hålla i seminariet.
Möte på ambassaden för information och diskussion med speciell inriktning på arbetsmarknad och
Tysklands roll inom EU.
Lunch
Tyskland och Sverige är två stora mottagarländer för immigranter och flyktingar i Europa. Vi besöker IntMig,
den myndighet som ansvarar för integration i Berlin för att få lära om hur man där arbetar med dessa
viktiga frågor.
Incheckning på det trevliga designhotellet Ellington ( www.ellington-hotel.com ) som ligger på en tvärgata
till Berlins stora shoppinggata Kurfürstendamm. Möjlighet att ta en promenad innan middagen.

Torsdag 25 april
Efter frukost på hotellet besöker vi Deutsche Bahn – ett av Tyskland största företag och bl.a. ägare till
Schenker. Deutsche Bahn beskriver sig som ”a global leading mobility and logistics company” med 295.000
anställda varav193.000 i Tyskland. Monica Danner kommer att ge oss en redogörelse för företagets
verksamhet i stort och vi får sedan möjlighet att diskutera aktuella HR-frågor med Per Wiek, chef för ”HR
Programs and Projects”.
( www.deutschebahn.com )

Lunch

Efter lunchen är det dags att börja utforska staden. Vi hoppas få besöka Technische Universität
och där träffa studenter från Arkitektur. Vi får en beskrivning dels av hur studenterna resonerar
inför sitt kommande arbetsliv, dels hur man tänker i stadsplaneringsfrågor.
Sedan åker vi på en rundtur som tar oss till både det historiska och det moderna Berlin.
På kvällen gemensam middag.

Fredag 26 april
Efter frukost på hotellet är det dags för ytterligare ett företagsbesök – denna gång till Vattenfall.
Vi hoppas här få en insikt i hur man arbetar med energiomställningen i Tyskland.
( www.vattenfall.com )
Lunch
Efter lunch återvänder vi till hotellet där vi kommer att träffa Daniel Alling, Sveriges Radios
korrespondent i Berlin. Han kommer att ge sin syn på de viktigaste trenderna och händelserna i
Berlin. Vi avslutar med en gemensam reflektion.
Under seneftermiddagen finns möjlighet till egna aktiviteter – shopping, att besöka något
intressant museum eller en promenad för att uppleva staden.
Hemresa – förslag avgång:
! Berlin – Arlanda
21.25 med ankomst 23.00
! Berlin – Landvetter 21.35 med ankomst 22.50
! Berlin – Kastrup
21.35 med ankomst 22.35
Övrig information
Pris per person: SEK 9.800. (Reservation för valutaförändringar)
Avdrag med 400 kr för medlemmar i Sveriges HR-förening.
Under vår vistelse i Berlin bor vi på det trevliga designhotellet Ellington www.ellington-hotel.com
Priset inkluderar:
" Del i dubbelrum i 2 nätter inkl. frukost på hotellet. Tillägg för enkelrum 2 nätter, 520 kr per
person.
" 3 luncher, 2 middagar
" Transfer till och från flygplatsen, transporter och guide
Eftersom det finns så olika möjligheter att ta sig till Berlin tillkommer flyget – vi hjälper gärna till
med bokningen.

Extraprogram för er som vill stanna över helgen
Fredag 26 april
För att få ut ännu mer av besöket till Berlin planerar vi ett helgprogram.
Fredag kväll äter vi en gemensam middag och försöker också få biljetter till någon kulturell
aktivitet. Allra helst vill vi uppleva Berlinoperan som ger La Traviata.

Lördag 27 april
Förmiddagen är ledig för egna aktiviteter.
Gemensam lunch
Besök på det berömda och mycket intressanta Judiska museet och därefter en båttur på floden
Spree. Vi är givetvis öppna för andra goda idéer.
Middag på kvällen på någon trevlig restaurang.

Söndag 28 april
Förslag hemresa:
! Berlin – Arlanda
12.35 med ankomst 14.10
! Berlin – Landvetter 12.50 med ankomst 14.05
! Berlin – Kastrup
13.50 med ankomst 14.50

Kostnad
Pris för tilläggsprogram lördag och söndag, SEK 2 695 för del i dubbelrum. Tillkommer
enkelrumstillägg för båda nätterna med 520 kr per person.
Priset inkluderar:
! Middag på kvällen den 26 april
! Lunch och middag den 27 april
! Besök på Judiska muséet
! Tur på floden Spree med båt, ca 1,5 tim
Kostnad för operabesök, La Traviata, € 18 – 92.
Vänligen ange om du är intresserad av operabesök.

ANMÄLAN
KUNSKAPSRESA Berlin 24 – 26 april 2013 (förlängningsmöjlighet till 28 april )
Vi ser fram mot din anmälan så snart som möjligt och senast den 1 mars 2013
Efternamn/förnamn
Namnen skall vara stavade exakt som i passet, har man 2 efternamn i passet skall båda anges.
Ange om medlem i Sveriges HR-förening
Adress:
Telefon dagtid:
E-postadress/fax
Faktureringadress inkl
företagsnamn:
Speciella önskemål
Avbeställningsskydd 4 % av resans pris, gäller vid avbokning med läkarintyg
Önskar enkelrum
!
Önskar tilläggsdagarna
!
Önskar enkelrum under tillägsdagarna
!

!

Resans pris är SEK 9.800
Medlemmar i Sveriges HRförening erbjuds ett rabatterat pris på SEK 9.400.
Enkelrumstillägg SEK 520
Tilläggsdagarna SEK 2.695
Enkelrum under tilläggsdagarna SEK 520
Vi garderar oss för prisförändringar beroende på EURO kursen och andra kostnader utanför vår kontroll, t.ex ökade
flygkostnader och skatter.

Anmälningsavgiften är 2000:- per person, vilken erlägges 10 dagar efter det att Hummingbirds ”Resebevis/
faktura” blivit utställd. Resterande likvid skall vara Hummingbird tillhanda senast 1 månad före avresa ( 25
mars).

Anmälan är bindande när anmälningsavgiften kommit Hummingbird tillhanda.
Anmälningsblanketten sändes eller faxas till:
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Hummingbird Lifestyle Travel har telefon 031 – 819830. Kontaktpersoner är Ewa Bjurström Ev frågor avseende
resans innehåll ställs till Elisabet Litsmark Nordenstam, 0705 50 86 17, elisabet.litsmark@elitor.com
VÄLKOMNA MED EVENTUELLA FRÅGOR.

