Kære kursister og potentielle kursister
Vordingborg, den 2. marts 2012

Nyhedsbrev nr. 2 - vedr. kursus for revisorer i Rom den 9. – 16. september 2012
Første år i en ny 3 års efteruddannelsesperiode er i gang med mange uddannelsestilbud og vi har i
modsætning til alle andre udbydere i vores 4. sæson valgt et kursus beliggende i en storby med et
kvalitets konferencehotel, med rigtige gode faciliteter, gode undervisere og en af verdens mest
spændende byer, som kan give vore kursister nogle unikke muligheder for både god undervisning og
spændende oplevelser. Rom er byen, som alle gerne vil opleve og her er muligheden kombineret med
et kursus med høj kvalitet.
Pt. er der tilmeldt 25 kursister og 10 ledsagere. Tilmeldingsfristen er sat til 15. marts 2012, hvor vi
skal afgive vores første bestilling til flyselskab og konferencehotel. Vi ved, at der er flere kursister,
som ønsker at tage med til Rom og som endnu ikke har afgivet deres tilmelding. Vil vi anmode om, at
alle interesserede tilmelder sig inden for de næste uger, således at vi kan få et overblik over
bestillingerne til flyselskab og hotel. Efter 15. marts er der fortsat mulighed for tilmelding, men vi kan
herefter ikke garantere individuelle ønsker.
Undervisningsemnerne er ved at blive planlagt mere detaljeret, men vi afventer fortsat nye tiltag hos
regeringen, før vi ligger undervisningsplanen endelig fast, men ingen tvivl om at emnerne bliver
alsidige, aktuelle og spændende.
Konferencehotellet ligger som tidligere omtalt kun 10 minutters kørsel fra Peters Kirken og dermed
meget tæt på det gamle Rom med de mange spændende historiske pladser, bygninger, monumenter og
spisesteder m.v. Konferencehotellet har mere 30 undervisningslokaler på selve hotellet. Faciliteterne
er helt i top og til trods for, at vi har valgt en storby med et hotel tæt på Peters Kirken og det gamle
Rom, er der en stor swimmingpool til dem som blot vil slappe af i pauser og fridage med temperaturer
op til 30 grader. Alt tilbydes og er muligt i Rom.
Tjek konferencehotellet:

Hotel Ergife Palace Hotel, 4*

Flytiderne m.v. kan ses på vores hjemmeside i nyhedsbrev 1 på www.revirejs.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

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
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