
 

 
 

 
Kære medlem .

SIDSTE UDKALD FOR ATR 42 DESTINATION: FOLKEMØDE
2020!
Mens Roskilde og omegn i denne lune efterårsferie oplever noget der tangerer en snigende heldagsregn,
er der anderledes udsigter til tørvejr og høj sol på selveste solskinsøen den 11. juni næste år, når det
stolte luftskib ATR 42 triller ud af Roskilde Lufthavns startbane med direkte retning mod Bornholm!

Dette er en ren business class flyvning med både god benplads, 'fast track' gennem security og mulighed
for 45 minutters turbo netværk med dine netværkskammerater! Ved ankomst i Rønne har vi vor egen
bus, der tager os helt frem til hjertet af Folkemødet i Allinge, hvor det vil være frit for den enkelte at
sammensætte program for dagen. Vi vil før afrejse undersøge mulighederne for en fælles frokost på
havnen, hvor et element af forskellige former for lokale fiskearter ser ud til at være en mulighed!

Prisen for flyrejse, lokal transport og frokost er 3500 DKK, og vi er ved at være tæt på 'final call' til denne
afgang, der kræver 44 passagerer for at komme i luften! Som tidligere skrevet rejser vi tidligt og kommer
sent hjem den 11. juni, så vi får mest muligt ud af dagen! Så hvis du vil VIP-boarde gennem Roskilde
Lufthavns 'golden gate' med Rønne som destination, tryk gerne snart på bestillingsknappen, så vi
sammen kan få dette til at ske!

Har du spørgsmål, kontakt Dan Hacke, Erhvervsforum (dan@erhvervsforum.biz) eller
Allan/Erhvervsforum (allan@erhvervsforum.biz) eller tilmeld blot på via linket nedenfor!

Læs mere her : Pdf om folkemødet

Tilmeld her : Tilmeld Fly wit us - folkemøde 2020

Efterårs hilsen fra
Team Erhvervsforum
 



 
 

 

 
 

 

 
 

 
Erhvervsforum Roskilde
Stændertorvet 2, 2. sal
4000 Roskilde
www.erhvervsforum.biz

 
Tfl.: 7020 7680
Mandag-fredag: 9.00-15.00
info@erhvervsforum.biz  

 

 
Afmeld Nyhedsbrev


