Rejseoplæg til Singapore
06.- 12.juli 2018 ifb.

Der er forhåndsreserveret værelser til messedeltagerne på hotel:
M Social Singapore Link: www.msocial.com.sg
90 Robertson Quay, 238529 Singapore, Tel.: +65 6206 1888
I perioden 07. – 12.juli 2018 (5 nætter)
1 enkelt Alcove Cosy værelse SGD212 (pt. kr. 1015,00) inkl. morgenmad, skatter (7.70% salgs skat & 10%
service charge), wifi og complimentary morgen shuttle service one way til Marina Bay Sand.
Dertil kommer vores servicehonorar fra Kr. 400,00 per reservation
Hotellets check in tid er fra kl. 14 og check out tid senest kl.12
Der er mulighed for at bestille ”early arrival” mod en fuld nats tillæg
Der er også mulighed for at bestille late check out frem til kl. 18 mod tillæg SGD107
Hotellet er et boutique hotel, beliggende v/Robertson kaj område med
restaurantmuligheder.
Med taxa tager det cirka 10 min at køre til Marina Bay Sand område.
Der er også mulighed for at køre med tog linie ”downtown”, transport
tid ca. 30 min.
Forslag til rejseplan fra Billund:
06/07/18
Billund – Frankfurt
1915 2040 LH841
06/07/18
Frankfurt – Singapore
2155 1615+1 LH778 (ank. 7.juli)
12/07/18
Singapore – København
2340 0620+1 LH779
13/07/18
Frankfurt – Billund
0910 1025 LH836
Pris economy restricted fra kr. 7660,00 skat, afgifter og bagage, pre-seating tilkøbes mod gebyr.
Forslag til direkte rejseplan fra København:
06/07/18
København – Singapore
1230 0630+1 SQ351 (ank. 7.juli)
12/07/18
Singapore – København
2350 0625 SQ352
Pris economy restricted fra kr. 10585,00 skat, afgifter og bagage. Pre-seating tilkøbes mod gebyr.
Forslag til rejseplan med transfer i Helsinki fra København:
06/07/18
København – Helsinki
1805 2035
AY0958
06/07/18
Helsinki – Singapore
2355 1630+1 AY0131 (ank. 7.juli)
12/07/18
Singapore – Helsinki
2335 0625
AY0132
13/07/18
Helsinki – København
0900 0940
AY7053
Pris economy restricted fra kr. 6425,00 skat, afgifter og bagage, pre-seating tilkøbes mod gebyr
Vi sender naturligvis gerne individuelle tilbud på andre rejseruter. Ovenstående pladser er
ikke forhåndsreserveret og priserne er derfor med forbehold for plads situationen. Der tages
forbehold for pris- og kursændringer. Ligeledes tager vi forbehold for eventuelle ændringer i
tidsplanen.

Tilmelding til flyrejse og/eller hotel
Navn: (som anført i passet) ______________________________________________
Firma & CVR nr. ________________________________________________________
Adresse, Post nr. & By __________________________________________________
Tlf. Virksomhed/Mobil.: __________________________________________________
E-mail: _______________________________________________________________
Pas nr. & Nationalitet & fødselsdato: ________________________________________
Udstedelses dato, udløbs dato og by: _______________________________________
Singapore: Hotel M Social Singapore
[ ] Ønsker ophold i Alcove cosy enkeltværelse fra _________ til _____________
[ ] Ønsker early arrival før kl. 14
[ ] Ønsker Late check out fra kl. 12:00 frem til 18:00 (tillæg SGD107)
[ ] Ønsker Late check out efter kl.18:00 (tillæg SGD212)
Fly & Hotel
Ønsker tilbud på fly reservation med LH/SQ fra Billund [ ]
Ønsker tilbud på fly reservation med SQ fra København [ ]
Ønsker tilbud alternativ på fly rute [ ] ______________________________________
Tilmeldingsblanketten sendes fredag 06.april 2018 til mail:delegation@bcdme.com
Pga. messeperiode hæftes der ved tilmelding 100 % for den reserverede hotel periode.
Ved annullering eller navneændring af deltager, efter tilmelding, frem til 48 timer før ankomst,
opkræves kr. 500,00 + evt. direkte udgifter
Betaling af arrangement
Hotelopholdet er forudbetalt, der skal kun betales direkte på hotellet for evt. ”xtras”
Samlet faktura fremsendes efter bekræftelse. Til de af jer der ikke har konto hos BCD Meetings &
Events, beder vi jer sende kreditkort oplysninger til brug til fakturering, senest 06.april 2018
(Kort Nr. og udløbsdato, vi accepterer alle kort undtagen VISA/dankort 4571)
Kreditkort gebyr/Merchant fee
Kreditkortselskaberne opkræver en afgift (merchant fee) for brug af kreditkort/rejsekonto.
Der hvor afgiften ikke afholdes af leverandøren, men debiteres BCD, bliver denne videredebiteret til
jer som kunde ifølge betingelserne.
Udvidet produktansvarsforsikring
Til dækning af ovenstående opkræver vi kr. 35,00 pr. person i tillæg til grundprisen
Kontakt oplysninger hos BCD Meetings & Events gruppe afdeling:delegation@bcdme.com
Susanna Vazquez (3915 4588) // Annette Paludan (3915 4581)

