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Fagtur til Kina
Med Fiskerinæringens Innkjøpsselskap (FIAS), 2. – 10. november 2018.
FIAS planlegger en ny fagtur til Kina. Vi skal besøke China
Fisheries and Seafood Expo 2018 i Qingdao. Vi planlegger flere
bedriftsbesøk hos sjømatproduserende selskaper i Qingdao og
besøk på fiskemarkedet i Beijing.
Reisen starter fra Gardermoen fredag ettermiddag den
2. november og vi er tilbake lørdag 10. november.
Vi reiser med SAS med flybytte i København og videre til
Beijing. Vi reiser videre til Qingdao som er en koselig kystby.
Fiskeri og fiskeoppdrett er viktige næringer i området.
I Beijing vil vi få til fagbesøk på et av byens fiskemarked og et
supermarkedbesøk, samt noe sightseeing. Vi vil blant annet
besøke den kinesiske mur, et silkemarked og den forbudte by.
På turen til den kinesiske mur vil vi også avlegge et besøk hos
en ørretoppdretter.
Etter to dager i Beijing reiser vi videre med hurtigtog til
Qingdao. 7. og 8. november besøker vi China Fisheries and
Seafood Show www.chinaseafoodexpo.com. Denne messen
består av 3 messer i en – Sjømat, akvakultur og teknologi.
Etter to dagers messebesøk reiser vi videre med hurtigtog til
Shanghai. Der blir det litt sightseeing og en avslutningsmiddag.

• Skatter og avgifter pr. Jan 18
• 2 netter på 4* stjerners hotell i Beijing inkl. frokost,
dobbeltrom
• 3 netter på 4* stjerners hotell i Qingdao inkl. frokost,
dobbeltrom
• 2 netter på 4* stjerners hotell i Shanghai inkl. frokost,
dobbeltrom
• Sightseeing i Beijing som beskrevet inkl. nevnte måltider
og inngangsbilletter
• Høyhastighetstog fra Beijing - Qingdao,
og Qingdao – Shanghai, 2. klasse
• Sightseeing i Qiangdao
• Engelsktalende lokal guide følger med på transfer og
sightseeing. (Ikke på togturer)
• Transfer til Pudong flyplass med Maglev-tog
• Måltider: 5 lunsjer, 6 middager
Ikke inkludert:
• Tilslutningsfly
• Inngangsbilletter til messen
• Visum til Kina
• Reise og avbestillingsforsikring
• Tips til guide og sjåfør
Forbehold om pris -/valutaendringer.

KOSTNADER
Prisen garanteres for de 10 første påmeldte.
Deretter vil denne prisen kunne bli noe høyere.
Estimert pris pr. person kr. 24.700,Enkeltromtillegg kr. 5.500,Inkludert:
• Flyreise Oslo – Beijing/ Shanghai – Oslo
med SAS i økonomiklasse

For mer informasjon om messen:
www.chinaseafoodexpo.com
Påmeldingsfrist: 1. mai
Påmelding se: fhias.no eller nsl.no
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FORELØPIG PROGRAM Dag

Formiddag

Ettermiddag

fredag 02.11.		

Avreise Gardermoen

lørdag 03.11.

Ankomst Beijing

Supermarked og velkomstmiddag

Sightseeing – Den himmelske freds plass
og Den forbudte by

Sightseeing – Den kinesiske mur
Besøk hos ørretoppdretter

Besøk i Den norske ambassade

Hurtigtog til Qingdao

tirsdag 06.11.

Fabrikkbesøk

Sightseeing i Qingdao

onsdag 07.11.

Messebesøk

Til egen disposisjon

torsdag 08.11.

Messebesøk

Tog til Shanghai

fredag 09.11.

Fiskemarked og sightseeing i Shanghai

Avslutningmiddag

lørdag 10.11.

Tog til Pudong (flyplassen)

Hjemreise – ankomst Gardermoen

søndag 04.11.
		
mandag 05.11.

PÅMELDING – Frist for påmelding er 1. mai
Vi ønsker å melde på følgende personer til Fagtur til Kina – 2.-10. november 2018
1.

_____________________________________________________________________________________________________

2.

_____________________________________________________________________________________________________

n Jeg/vi ønsker at dere bestiller tilslutningsbillett:

n Jeg/vi ønsker avbestillingsforsikring (v/sykdom) kr. 150,- eks mva

Tilslutningsflyplass:_____________________________________________
Bedriftens navn: _______________________________________________________________________________________________________________
Postadresse: __________________________________________________________________________________________________________________
Telefon: ____________________ Mobil: ______________________ E-post: ______________________________________________________________
Forpliktende underskrift: _____________________________________________________________________________
Endringer av navn, tidspunkt osv. vil føre til ekstra kostnader.
Påmeldingen er bindende og sendes til: fias@nsl.no

