MUEK genomför nu för 15:e gången en utlandsutbildning!
... och för 11:e gången i Las Vegas ...
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STUDIE-/MÄSSRESA
Los Angeles-Las Vegas
för de som arbetar på väg m.m.

7 -16 mars 2020

Möt våren med sol på en
studieresa till Las Vegas!
Resmål: Las Vegas!
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Resan vänder sig främst till de som arbetar i svensk
vägmiljö, ex. åkerier, maskinägare, väg-/anläggningsbyggare m.m. Lämpar sig även till lärare inom
APV, YKB, ADR m.m. Självklart är sambo/maka eller
annan intresserad välkomna att delta. Bl.a. ingår
”CONEXPO-CON/AGG” (Världens största entreprenadmässa). Även ett studiebesök till Hooverdammen ingår. Möjlighet till APV-YKB-ADR-seminarium i Los Angeles och möjlighet till att se
Grand Canyon och mycket mera!

Begränsat antal platser, först till kvarn ...
RESA: Avresa Arlanda lördag fm 7/3.
Hemresa månd 16/3 (på Arlanda 17/3)
Reseteknisk arrangör: MUEK

Pris: 29.400 kr (ingen moms)
I priset ingår: Resa med direktflyg. SAS ekonomi Los Angeles-Arlanda T/R,
egna hyrvans hela tiden (Mathias + 1 till kör), d.v.s alla transporter ingår. Boende 6 nätter del i dubbelrum i Las Vegas. Boende 3 nätter del i dubbelrum i
Los Angeles. MUEK T-shirt. Entré på Conexpo-mässan (ca 1.700 kr), 1 st guidad studiebesök inkl. transport och lunch till Hooverdammen (ca 900 kr). Ett
studiebesök på Foose (Chip Fooses industri) alt. annat studiebesök. Se mer i
dagsprogrammet. Daglig guidning/support av Mathias (eller annan) på plats.

I övrigt ingår inte frukost/lunch/middag!

STRATOSPHERE i LAS VEGAS

TILLÄGG:
• APV, YKB, ADR-seminarium i Los Angeles inkl. lunch 900 kr
• Flygtillägg fr. Umeå - faktisk kostnad - (går även att ordna från annan ort)
• Enkelrumstillägg 9.500 kr

OBS, det är krav att Ni har egen reseförsäkring och avbeställningsförsäk-

ring. (Ni kan själva köpta till det på www.erv.se) men Tips Kolla med Ditt försäkringsbolag vad du behöver. Ni måste själva göra och betala en s.k ESTA
(visum) ansökan innan 1 jan. 2020 (instruktioner kommer att ges efter beställning.)

PRISRESERVATION:
Prisändringar utanför min kontroll
samt om dollarvärdet kommer att
överstiga 12 kr kan innebära att
priset justeras uppåt senare.

Villkor:

Skriftlig beställning på
särskild blankett senast 20 september. Beställningen är bindande, avbokning mellan 21 sept-1 dec debiteras 6.500 kr, därefter full betalning.
Beställningsavg. 6.500 kr skall vara
MUEK tillhanda senast 30 sept 2019
och slutlikvid senast 30 mars 2020.
MUEK förbehåller sig rätten att ställa
in resan om deltagarantalet understiger 10 personer den 20 sept. MUEK
har lagstadgad resegaranti ställd till
Kammarkollegiet. MUEK äger rätt
att byta ut Mathias som reseledare.
Fullständiga villkor finns på beställningsblanketten. Mer info sänds till
deltagare efter beställning. Om Ni
ej har beställningsblankett – ring eller
maila mig, så sänder jag Er den via
post eller mail!

Stenbacksvägen 14 • 921 46 LYCKSELE • Tel. 070-535 11 77 • Hem. 0950-388 77 • E-mail: mathias@muek.com
MUEK - UTBILDAR I BL.A. LAS VEGAS! Mer info om MUEK samt utbildning på

www.muek.com

Lycksele 2019-08-10		

Program MUEK:s
Los-Angeles - Las Vegas Tour 2020
med reservation för ändringar

Lördag	  7 mars
		
		
		
		

Arlanda-Los Angeles
Restid 09.50-12.20 (Lokala tider) anslutningsflyg
från Umeå avgår 06.00 Därefter transport till hotell i
Los Angeles (ej klart vilket hotell ännu), incheckning,
på ef/kvällen citywalk - sedan Go’natt.

Söndag	  8 mars
Måndag	  9 mars

Tillval Seminarium APV, YKB, ADR, alt fritt.

Fm: Utcheckning, startar resa mot Vegas,
		 ev. stopp hos FOOSE industies för studiebesök
		
vid lunch. Framme i Vegas ca. 18.00, därefter fritt.

Tisdag 10 mars
Onsdag 11 mars

Mässdag, CONEXPO-invigning

Torsdag 12 mars
Fredag 13 mars
Lördag 14 mars
Söndag 15 mars

Mässdag, CONEXPO			

Hooverdammen

Studiebesök till Hooverdammen och bron.

		 Ingår för alla inkl. lunch.
Mässdag (Alt. Om någon vill till Grand Canion*)
Mässdag (Alt. Om någon vill till Grand Canion*)

		

Fm: Utcheckning, sedan avresa
mot Los Angeles. Ev. några stopp

Måndag 16 mars

Morgon; utcheckning - vi åker till

		

efter vägen. Em. incheckning på Hotell

		
		
		

Tisdag 17 mars

flyget som går lokal tid 15.20 från Los
Angeles, och är framme på Arlanda 10.10
på tisdag 17 mars

Avslut ev. anslutningsflyg till UMEÅ.			
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* Grand Canion-turer
kan beställas/köpas på
hotellet i Las Vegas, när
vi kommer dit på måndag.

I Las Vegas
finns möjlighet
till att besöka
Count´s Custom,
Pawn Star,
Waldurp,
Downtown
Las Vegas
m.m. m.m.

Hör gärna av Er för mer info!
Med Vänlig Hälsning

Mathias Munther

Stenbacksvägen 14, 921 46 LYCKSELE
Telefon: 070-535 11 77
E-mail: mathias@muek.con
Hemsida: www.muek.com

