
 

Allmän information  
Nationell Estetisk Kongress 2016 
Norrköping 8-10 april 
 

 
Nationell Estetisk Kongress 2016 äger rum 8-10 april i Norrköping, på De Geergymnasiet. 
Incheckning sker under fredagen från kl 11.00. Kongressprogrammet startar kl 13:00. 
 
Anmälan till kongressen är bindande och sker via nätet på www.estetkongress.se fram till senast 
fredagen den 1 april 2016. Återbetalning av kongressavgift kan endast ske mot läkarintyg, och då 
uttas en administrationsavgift om 700:- Det är viktigt att vid anmälan göra samtliga val för 
deltagande till alla olika aktiviteter under kongressen. Detta gäller även när flera deltagare från 
samma skola/kostnadsställe anmäls samtidigt. Alla anmälda måste alltså ha sina specifika val men 
det är möjligt att få en samlad, gemensam faktura i förekommande fall. Förutsättningen för detta är 
att anmälan sker samtidigt och att faktureringsadressen är densamma, och att gemensam faktura 
begärs för dessa anmälda. Det är inte möjligt att anmäla sig till delar eller enstaka dagar av 
kongressen. 
 
Observera att anmälningskostnaderna är lägre vid tidig anmälan! 
För anmälan senast fredag, 15 januari, 2016 är kongresspriset 3.450:- + moms. 
För anmälan senast fredag, 4 mars, 2016 är kongresspriset 4.150:- + moms. 
Därefter är kongressavgiften 5.150:- + moms.  
OBS Sista anmälningsdag, fredag, 1 april, 2016. 
 
I kongresspriset ingår för- och eftermiddagsfika alla dagar under kongressen, middagsbuffé fredag 
kväll, samt under lördagen lunch och festmiddag med dans till levande musik.  
 

Eventuella frågor kring anmälan eller fakturering till kongressen: E-post info@estetkongress.se  
 

Övriga frågor kring kongressen besvaras av kongressledare Sverker Zadig  
(mobil 070-513 49 67) E-post: sverker.zadig@estetkongress.se 
Ytterligare och aktuell information finns på kongressens hemsida http://www.estetkongress.se  
 
Hotellinformation: Hotellrum bokas och betalas av deltagarna själva eller via faktura från hotellet. 
Rum till specialpris på nedanstående hotell kan bokas senast 8 mars 2016, därefter i mån av plats. 
Vi råder er att boka ev. hotellrum så snart som möjligt efter anmälan till kongressen! Alla priser är 
inklusive frukostbuffé och moms. 
 
Best Western Princess Hotel 
Skomakaregatan 8, 602 32  Norrköping 011-28 58 40, http://www.princesshotel.se  
Enkelrum 650-/natt, Dubbelrum 1 gäst 750:-/natt, Dubbelrum 2 gäster 950:-/natt. 
Bokningskod ”Estet 080416” 
 
Elite Grand Hotel Norrköping 
Tyska Torget 2, 600 41 Norrköping. 011-36 41 40, reservation.grandhotel@elite.se  
Enkelrum standard 1 person, 790:-/natt, Dubbelrum Superior 1 person, 990:-/natt, 
Dubbelrum Superior 2 personer, 1.090:-/natt 
Bokningskod ”NEK080416” 
 
Scandic Norrköping City 
Slottsgatan 99, 602 22 Norrköping. 011-495 52 10, norrkopingcity@scandichotels.com  
Enkelrum ekonomi 900:-/natt, Enkelrum standard 1000:-/natt, Dubbelrum 1100:-/natt 
Bokningskod ”NAT080416” 


