TS FORUM TIL SALZBURG

DATO 2016-08-15

Transport and Logistics Ass.Norway

TS-forum Norges høstseminar 2016.
I høst er vi invitert med Palfinger Norge AS til Palfinger i Østerrike. Vi skal besøke to av deres
fabrikker som ligger like i nærheten av Salzburg. Vi reiser fra OSL på formiddagen torsdag den
20.oktober og kommer tilbake utpå søndagen den 23.oktober.
Palfinger Norge AS vil stå for det meste av opplegget i Salzburg, og de vil selv stille med 4 representanter og sørge for at vi blir tatt godt hånd om under hele turen. I tillegg sponser de to middager,
lunsj og busser mellom fabrikkene. Dette må bli en fin tur. Og, som vanlig blir det førstemann til
mølla. Innenfor prisen angitt i vedlagte påmeldingsskjema har vi foreløpig kun 80 plasser, og det er
allerede ca 30 personer som har meldt seg på !
NB! De som har forhåndsmeldt seg bes også fylle ut og returnere påmeldingsskjemaet !

Salzburg er Østerrikes fjerde største by, og ligger omtrent midt i landet. Byen er en godt
bevart perle med både gammel og ny arkitektur, hvor gamlebyen er byens hjerte med sin
verdenskjente arkitektur fra barokktiden. Salzburg er på UNESCOs verdensarvliste, samt at
dette er Mozarts fødeby.
Mozart har satt sitt preg på byen i form av den lokale kaken, Mozart kulen, er en herlig søtsak som
anbefales å nyte med en varm kopp hvit kaffe, slik han drakk den selv.
Byen ligger vakkert til ved alpene, som gjør byen til et yndet sted sommer som vinter. Kjente
skisteder som Bad Hofganstein, Saalbach, Kitzbuel og Zell am See ligger i området rundt.
SAS TIL MUNCHEN (80 seter er reservert for gruppen)
20. oktober

Oslo – München

avg kl 10:05 – ank kl 12:20

23. oktober

München – Oslo

avg kl 12:00 – ank kl 14:10

Det tar ca 2 timer å kjøre fra München til Salzburg, 190 km.
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HOTELLET;
Hotel Mercure Salzburg Central 4****
Et bra 4* hotell, som ligger ved foten av Kapuzinerberg, ca 15-minutters gange fra gamlebyen og
sentralstasjonen.
Hotellet består av 139 rom av god og moderne standard.
På hotellet finnes det restaurant, bar og møtefasiliteter.

PROGRAM FOR TUREN

Torsdag 20. oktober
Gruppene ankommer Salzburg, avhengig av valgt flyrute.
De fleste kommer med SAS til München, og buss derfra i to grupper. Ankomst på hotellet vil
være ca kl 15.00.
16:00 Faglig opplegg på hotellet (dette er kun et foreløpig program for dagen):
-

Velkomst og registrering med et rundstykke og en kaffe
Åpning ved styreleder Øystein Lie
Presentasjon av NLFs nye ledelse
Nytt fra NLF og Norsk Transportforum
Hva skjer videre med TS-forum Norge i forhold til arbeidet i Norsk Transportforum
Presentasjon av våre samarbeidspartnere som er med på seminaret

18:30 Avslutning på faglig program torsdag.
20:00 Ingen felles middag torsdag, men vi anbefaler restaurant Goldener Hirsch. En typisk,
uformell lokal restaurant med god mat og drikke.
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Fredag 21. oktober
Frokost på hotellet
08:45 Buss fra hotellet til Palfinger
09:00 Omvisning og lunsj
12:00 Felles lunsj på Palfinger (dette har dere ordnet selv)
Ettermiddagen på egenhånd.
20:00 Felles middag på restaurant Sternbräu, spandert av Palfinger Norge. Dette er en stor,
hyggelig og uformell øl-stue, med flere ulike salonger – både nye og moderne rom samt
gamle og ærverdige. Fin beliggenhet midt i Salzburg sentrum.

Lørdag 22. oktober
Frokost på hotellet
10:45 Bussavgang fra hotellet – guidet tur til Ørneredet.
11:30 Ankomst parkeringsplassen i Berchtesgaden
11:50 Spesialbuss til Ørneredet
12:05 Omvisning og informasjon av lokalguide – før dere tar
heisen opp til selve Ørneredet
13:00 Felles lunsj på Bergrestaurant Kehlsteinshaus (inne i selve Ørneredet)
15:00 Gruppen er tilbake i Salzburg
20:00 Avskjedsmiddag i St. Peter Stiftskeller, igjen spandert av Palfinger Norge. Dette er en litt
mer formell restaurant enn fredagens, så vi kler oss litt i forhold til det.
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Søndag 23. oktober
Frokost på hotellet
Avreiser til flyplass, avhengig av valgt flyløsning.
Om man har sen avreise, lager vi gjerne et formiddagsprogram for disse.
Hva med et besøk i Hangar 7? Eies av Red Bul, og er en flott hangar med utstillinger av
fly, helikopter og racer biler. Åpen for omvisning enten mellom kl. 10.00 – 11.00 eller mellom
14.00 – 17.00. Her er det også mulig å inkludere en lunsj, i restaurant Ikarus.
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