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FDI i New Delhi
10 - 15 september 2014
Det är andra gången p 10 år som FDI kongressen hålls i New Delhi. Varför Indien, varför nu, kan
man fråga sig. Svaret är att Indien är en av Asiens snabbast växande marknader för tandvård och
tandvårdsprodukter. Varje år utexamineras 25.000 tandläkare från nära 300 tandläkarhögskolor, så
på de sista tio åren har en kvarts miljon tandläkare utexaminerats!
Dessutom är Indien en av de snabbast växande ekonomierna i världen med en industri för
dentalutrustning som 2014 väntas omsätta över 800 miljoner kronor. Tandvården omsätter över 12
miljarder om året!
Det vetenskapliga programmet kommer att omfatta ett stort antal områden som munhålans
sjukdomar, estetik och protetik, implantologi, oral medicin, tandvårdsrädsla, diagnos och
behandling av det åldrande bettet, etc. Framstående experter och ledande forskare inom odontologi
kommer att närvara.
Observera att det är du själv som registrerar dig och betalar in kongressavgiften.
Mer info: www.fdiworldental.org ; e-post: congress@fdiworldental.org
Kongressavgift:

Senast 30 april: 440 USD för tandläkare, 270 för tandhygienister, -sköterskor
och -tekniker, 155 för övrig personal. Fr o m 1 maj: 525 resp 325 resp 210
USD. Ledsagare betalar 60 USD .

FDI, World Dental Federation består av 191 medlemsorganisationer från 134 olika länder, totalt är 1
miljon tandläkare medlemmar i FDI. FDI har flera syften att fylla, information och efterutbildning
är viktiga delar, liksom att skapa enhetliga standarder och att stötta myndigheter i att utveckla
tandvården i olika länder. Programmet finns nu på FDI-kongressens hemsida, se nedan.
Anmälan före 1 februari 2014
Resplan:
Onsdag 10 september: Stockholm till New Delhi
Vi flyger från Stockholm med Finnair på kvällen med ankomst till New Delhi tidigt nästa dag enligt
preliminära tider nedan:
Stockholm Arlanda – Helsingfors AY 646 kl 17.30 - .19.25
Helsingfors – New Delhi AY 021 20.10 – 0525*
*nästa dag
Torsdag 11: Ankomst till Delhi
Ankomst till Delhi 31/8 på morgonen och transfer till vårt hotell Hans Plaza. Registrering och
deltagande i FDI-kongressen
Hotellet som klassas som femstjärnigt ligger centralt palcerat i affärskvarteren och erbjuder en fin vy
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över Delhis skyline. Hotellet har tre restauranger, konferensmöjligheter, luftkonditionerade rum med
kabel-TV, kaffe/te bryggare och badrum med badkar. Hotellet ligger 500 m från Shivaji Bridge
Railway Station och 700 m från New Delhi Train Station.
Fredag 12 – Söndag 14 september:
Frukost på hotellet. Deltagande i FDI-kongressen. Man får heller inte missa FDI:s utställning eftersom
Indien har blivit en stor producent av dentalutrustning och dentalmaterial. Utsällningen är ett bra
tillfälle att bekanta sig med olika typer av nyheter som kan rationalisera vardagen i kliniken.
Måndag 15 september
Frukost på hotellet. Transfer till flygplatsen för Finnairs morgonflyg till Stockholm enligt preliminära
tider nedan (för de resenärer som inte följer med på tilläggsresan):
New Delhi – Helsingfors AY 022 kl 10.30 – 15.20
Helsingfors – Stockholm Arlanda AY 637 kl 16.00 – 15.55*
* Tidsskillnad 1 timme mellan Finland och Sverige.
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PRISER OCH RESFAKTA
RESANS PRIS: ca 19.600 kr, enkelrumstillägg 4.500 kr
I PRISET INGåR:
•
•
•
•
•

Flyg Stockholm - Delhi tor, Delhi
Hotell med del i dubbelrum;
Frukostpension i Delhi
Transfers enligt programmet
Reseledare från Sverige

I PRISET INGåR INTE:
•
•
•

Enkelrumstillägg
Visumkostnader för Indien
Dricks och personliga utgifter

Se resprogrammet för den privata tilläggsresan före FDI samt kursresan efter FDI,
www.curomed.se.
Resevillkor
Priser och resdagar är baserade på flyg- och hotelltariffer, valutakurser och tidtabeller gällande i
september 2013. Alla uppgifter lämnas med reservation för ändringar efter detta datum. Allt flyg
sker i ekonomiklass. Vi förbehåller oss rätten att ändra hotell till andra likvärdiga om det skulle vara
nödvändigt. Resplanen kan också komma att ändras p.g.a. faktorer utanför vår kontroll. Resans pris
är även baserat på att minst 20 personer deltar.
Allmänna resevillkor
För arrangerandet av dessa resor gäller de allmänna resevillkor som antagits 1975-06-16 av Svenska
Resebranschens Förening och Researrangörsföreningen i Skandinavien efter överläggningar med
KO.
Särskilda Resevillkor
Avbeställning ska ske skriftligt. Expeditionsavgiften vid avbeställning är 2.000 kr. Vid avbeställning
senare än 4 månader före avresa är kostnaden 15.000 kr. Vid avbeställning senare än 60 dagar har
resebyrån rätt att debitera hela kostnaden. Ändringar utöver det givna researrangemanget debiteras,
förutom ev. tilläggskostnad, med 1.000 kr i administrationsavgift. Måste individuella flygbiljetter
ställas ut är dessa pga flygbolagens regelverk icke återbetalningsbara och kostnaden kan ej återfås
vid avbeställning.
Avbeställningsskydd när det gäller privatresor ingår ibland i hemförsäkringen. För tjänsteresor har de
flesta försäkringsbolag tjänstereseförsäkring. För anställda inom Praktikertjänst finns en
tjänstereseförsäkring med en självrisk på 2.000 kr. Kontakta annars ditt försäkringsbolag angående
detta, alternativt kontakta ERV.se.
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