
 

 

Se foton från WOC 2013 

http://www.facebook.com/media/set/?set=a.511082908930376.111129.204326262939377&type=1 

 

WOC 2014 Las Vegas 

 

Följ med till Las Vegas i januari 2014 - besök en av världens största 

betongmässor – World of Concrete!  

OBS! Senaste anmälningsdag är 3 maj!  

Anmälan är bindande. Möjlighet att beställa avbeställningsskydd finns.  

Betongföreningens medlemmar har nu en exklusiv möjlighet att följa med på denna resa. Du flyger ut 

antingen från Köpenhamn eller Stockholm söndagen den 19 januari och kommer tillbaka fredagen 

den 24 januari. Förutom besök på WOC-mässan erbjuds möjlighet till andra aktiviteter, bland annat 

ett besök på Hooverdammen.  

Som medlem betalar du ca 12 700 kr + moms. I priset ingår flygbiljett tur och retur, logi inklusive 

frukost, skatter och serviceavgifter samt transport till och från flygplatsen i Las Vegas. Vi bor på 

anrika Flamingo Hotel i centrala Las Vegas.   

Vi behöver vara minst 10 personer och det är först till kvarn som gäller!  

  

http://www.facebook.com/media/set/?set=a.511082908930376.111129.204326262939377&type=1


Tilläggsaktiviteter / prislista 

SHOW Love Beatles (Cirque du Soleil)  $ 170-230   

SHOW David Copperfield   $ 145 

TUR Helikoptertur runt Grand Canyon $ 410 

TUR Besök på Hooverdammen  $ 105 

 

Anmälningsavgift 

Anmälningsavgift/förskottsbetalning på 5 000 kr per person faktureras från American Express / 

Groups & Events vid mottagandet av anmälan till den faktureringsadress som angivits på 

deltagarlistan. Slutfakturan kommer ca tre veckor före avresa. Fakturan på anmälningsavgiften gäller 

som bekräftelse av resan.  

 

Slutbetalning och resevillkor 

Slutbetalning erlägges mot faktura från American Express / Groups & Events ca tre veckor före 

avresan. Vid eventuell avbeställning uttas alltid en expeditionsavgift på 1 000 kr per person.  

Vid eventuell avbeställning gäller följande villkor och kostnader:  

Mellan 3 månader och 2 månader före avresa  50% av resenärens pris 

Mellan 2 månader och fram till avresa   100% av resenärens pris 

 

Reseförsäkring 

En komplett reseförsäkring utan självrisk kan tecknas genom American Express / Groups & Events 

(försäkringsbolag Europ Assistance). Läs mer om försäkringen på www.europ-assistance.se . 

 

Avbeställningsskydd  

Avbeställningsskydd utan självrisk är inte inkluderat i researrangemanget men kan beställas. 

Avbeställningsskyddet gäller vid egen eller nära anhörigs akuta sjukdom eller dödsfall och skyddar 

mot avbeställningskostnader utöver expeditionsavgiften förutsatt att avbeställning av resan gjorts 

innan avresa. Den kostar 175 kr. Avbeställningsförsäkringen gäller mot uppvisande av läkarintyg och 

ska vara American Express / Groups & Events tillhanda senast 10 dagar efter avbokning tillsammans 

med biljetter och andra färdhandlingar.  

http://www.europ-assistance.se/

