Kære kursister

Rom, den 5. februar 2012

Nyhedsbrev nr. 1 - vedr. kursus for revisorer i Rom den 9. – 16. september 2012
Nu er vi lige ved at afslutte besigtigelsen af mulige hoteller i Rom, og har lagt os endeligt fast på
følgende hotel:

Hotel Ergife Palace Hotel, 4*
Moderne kongreshotel beliggende i den vestlige del af Rom, under 10 minutters kørsel i taxa (10
Euro) fra Peters Kirken. Hotellet er det førende og største kongres hotel i Rom med topmoderne
faciliteter.
Flytiderne ligger nu også endeligt fast og er som følger:
Udrejse den 9. september 2012 København kl. 08:30 med ankomst i Roma FCO kl. 11:00
Hjemrejse den 16. september 2012 Roma FCO kl. 11:40 med ankomst i København kl. 14:10
Vi skal endnu engang gøre Jer alle opmærksomme på, at der er mulighed for rigtig mange mulige
tilvalg, som forlængelse af opholdet helt ned til en dag og op efter både før og efter kursusugen,
halvpension, tilslutningsfly osv. Disse tilvalg sker ved direkte kontakt til vores samarbejdspartner GoTo Italy A/S på tlf. 70 269 369 eller på mail kf@go-to.dk
Alle der tidligere har fået tilsendt indbydelsen er velkommen til at videregive den til øvrige revisorer
og andre interesserede.
Vi vil endelig gøre opmærksom på at der fra på mandag på vor hjemmeside www.revirejs.dk ligger
mere info omkring hotellet samt helt friske stemningsbilleder fra et usædvanligt snedækket Rom.
Til slut vil vi ønske jer alle en fortsat god statussæson.
Med venlig hilsen
ReviRejs.dk I/S

Peter Hansen
Registreret revisor
Medlem af FSR – danske revisorer
jph@oernes.dk

Brian Falkner
Registreret revisor
Medlem af FSR – danske revisorer
bf@ltr.dk

Eventuel henvendelse kan ske til ReviRejs.dk I/S:
Brian Falkner, Steen Blichers Gade 5, 8900 Randers C – mobil: 2464 6087 – mail: bf@ltr.dk
Peter Hansen, Næstvedvej 2, 4760 Vordingborg – mobil: 2043 6866 – mail: jph@oernes.dk

