I samarbete med

Inbjuder till Brottmålsdagar i Piemonte 21-25/10 2018
med proffessor Claes Lernestedt som föreläsare. I priset ingår flera
vingårdsbesök, provningar, utmärkta försklassiga måltider med utvalda viner
och tryffeljakt för de som önskar. Allt under ledning av kunnige Lennart
Grimsholm från Vin Contoret (se separat program)
Kursdagarna indelas i tre olika ämnesområden såsom:

- Nödvärn och anknutet (arbetar med bok i ämnet)
-Fridskränkningsbrotten
-Nytt i Straffrättens allmänna del och brott mot person
Vi bor strax söder om Alba på 4 stärniga Relais Villa d´Amelia, www.villadamelia.com
Hotellet har två restauranger, varav en med en stjärna i Guide Michelin, bastu, gym och uppvärm
utomhuspool.

Bilder från google

PRELIMINÄRT PROGRAM
Söndag 21/10 Stockholm med SAS 06.10-07.20
via Köpenhamn 08.25-10.30 Milano
Göteborg med SAS 06.20-07.05
via Köpenhamn 08.25-10.30
Transfer flygplats-hotell inklusive guide t o r
Lunchuppehåll på vägen till hotellet
20.00 Introduktion till kursen samt Välkomstmiddag på hotellet

Måndag 22/10 8.30-12.30 Kurs
Lunchuppehåll
13.30-15.30
Medföljande program med vingårdsbesök på AZ. Agr.Pietro Rinaldi samt shopping
och lunch i Alba.
16.00 Barbaresco och besök på AZ.Agr Ronchi med provning.
Middag inklusive drycker på Ristorante Antiné. www.antine.it

Tisdag 23/10

8.30-12.30 Kurs
Lunch i La Morra på Ristorante Bovio, www.ristorantetbovio.it
Led tid
17.00-19.00 kurs
Middag på hotellet

Onsdag 24/10 8.30
Skogsutflykt med Tryffeljakt under ledning av jägare med hundar.
Lunch i anslutning direkt efteråt
15.00-20.00 Kurs
Middag på hotellet

Torsdag 25/10 8.30 -9.30 Avslutande kurs med frågestund
Besök på producenten Cascina Val del Prete för provning i kombination med
enklare lunch på gården.
Transfer till flygplatsen för hemresa
Avresa Stockholm 20.05-00.10 via Köpenhamn
Avresa Göteborg 20.05-23.40 via Köpenhamn

Seminarietid 18 tim
I Priset ingår:

Flyg, transfer med guide, logi 4 nätter i delat dubbelrum inklusive
helpension med vin samtliga middagar och luncher.
Samtliga transporter med chartrad buss under hela resan.
Entréavgifter, guidningar och provningar, lokala guider samt reseledare
från Vincontoret.
19.995 kr Grundpris (del i dubbelrum med annan kursdeltagare)
27.990 kr Del i dubbelrum med medresenär
12.000 kr Medresenär

Enkelrumstillägg:
3. 800 Kr
Avbeställningsskydd: 350 kr
(Teknisk Arrangör: Vin Contoret)
Kursavgift

16.900 ex.moms
I kursavgiften ingår konferenslokal 3 dagar, kafferaster och 1 lunch.
Arvode, rese, kost & logikostnad för seminarieledaren.
( Arrangör Malmström Kurs& konferens AB)
Anmälan
Anm.avgift

Bindande anmälan senast den 30/5 på bifogad blankett, per fax eller mail.
6.000 kr pp inbetalas på Bg 811-0504 i samband med anmälan.

Villkor

Bindande anmälan.
Med reservation för ändringar i programmet samt för eventuella
pris/valutajusteringar som står utanför vår kontroll.
Rätt att sätta annan i sitt ställe. Fri avbokning fram till 15/6. Inbetald
anmälningsavgift återbetalas ej därefter.

Hjärtligt Välkomna!
Malmström kurs & konferens AB

Box 265
334 25 ANDERSTORP
Tel: + 46 70-24 53 774
Fax: + 46 371 187 77
Mail: elisabeth@malmstromkurs.se

Min. 15 kursdeltagare

Bg: 811-0504
Org.nr: 556873-0039
Innehar F-skattsedel
www.malmstromkurs.se
Följ oss på Facebook och Instagram,
@malmstromkurs

