
 

 Studietur til Bruxelles 

4.– 6. december 2019 
 

Moules Frites, Europa-Parlamentet, 
Kommissionen, Dansk Erhverv og 

prisoverrækkelse i European Movement 
 

Europabevægelsen arrangerer nu igen en 
spændende medlemsrejse til Bruxelles, hvor vi 

tager temperaturen på EU og dets institutioner. 
 

Vi besøger det ”nye” Europa-Parlament, og 
møder her et af vore MEP’ere, Kira Peter-

Hansen (SF) 
 

 
På turen deltager vi ligeledes i prisoverrækkelsen ”Women of Europe” hos den 

Internationale Europabevægelse, og vi besøger den danske EU-
repræsentation og Europa-Kommissionen.  

Hovedbestyrelsesmedlem Kenneth Finsen er som sædvanlig rejseleder på turen.  
 
Udrejse fra enten Kastrup eller Billund onsdag morgen, og retur fredag aften (med 

mulighed for forlængelse). 
 

Turen inkluderer:  

• Flyrejse tur-retur, 2 overnatninger på 4* hotel i delt dobbeltværelse inkl. morgenmad, 

mødedeltagelse, samt en 3-retters aftenmenu. 

  
Pris pr. deltager i delt dobbeltværelse kr. 2.260,-  

Tillæg for enkeltværelse kr. 995,-  
 
OBS! Turen er ikke velegnet for gangbesværede, idet der vil være en del 
transport til fods.  

 
 

Onsdag d. 4. december 

 

08.15 Afgang fra Kastrup med SAS. Ankomst 09.50. 

10.10 Afgang fra Billund med KLM via Amsterdam. Ankomst 14.15. 

 

Transport med toget ind til centralstationen og på gå-ben til hotellet, hvorefter resten af 

dagen er til fri disposition. 

 

 Bedford Hotel & Congress Center  

 135, rue de Midi 

 1000 Bruxelles 

 

 



 
 

 

 

 

 Eftermiddagen er fri til at udforske området og evt. spise en lille snack 

 

18.00 Afgang fra hotellet for deltagelse i Women of Europe Awards. 

 

Denne fjerde årlige udgave af Women of Europe Awards vil udmærke en kvinde, der arbejder på 

at fremme det europæiske projekt i sin faglige eller private kapacitet.  

 

18.30 Registrering til Women of Europe Awards 2019-ceremoni 

19.00 Velkomst og hovedtale 

19.15 Præsentation af årets jury 

19.30 Prisoverrækkelse  

20.00 Reception 

-21.00 

 

Addresse: BELvue Museum, Place des Palais 7, 1000 Brussels 

https://europeanmovement.eu/event/women-of-europe-awards-2019/  

 

 

Torsdag d. 5. december 

 

08.15 Afgang fra hotellet på gå-ben. Baggage medbringes. 

08.45 Ankomst til Europa-Parlamentet. 

 

09.00  Orientering ved Olav Gade, EP’s besøgsafdeling. 

 

10.00  Møde med MEP TBA 

 

11.00  Møde med MEP Kira Peter-Hansen (SF) 

 

12.30 Besøget slutter og vi følges ad til den nærliggende 

Place Luxembourg, hvor der er frokost på egen hånd. 

 

 

 

 

14.15 Vi mødes igen på Place Luxembourg, og går samlet til Dansk Erhverv. 

 

14.30 Dansk Erhverv 

 Square de Meeûs 22B 

 B-1050 Bruxelles 

 

15.30 Besøget slutter og der er tid på egen hånd. 

 

18.45 Fælles afgang fra hotellet. 

 

19.00 Fælles 3-retters middag på en af  

 Bruxelles’ mest kendte restauranter i  

 Art Nouveau stil: 

 

 Le Falstaff 

 Henri Mausstraat 19 

  1000 Brussel  

 

 

https://europeanmovement.eu/event/women-of-europe-awards-2019/


 
 

 

 

 

 

 

Fredag d. 6. december 

 

09.00 Afgang fra hotellet på gå-ben. 

 

09.30 Besøg på den danske EU-repræsentation, hvor vi får en orientering om EU-systemet 

og repræsentationens arbejde.  

 Oplægsholder: TBA 

 

11.00 Besøg i Europa-Kommissionen 

 Oplægsholder: TBA 

 

13.00 Besøget slutter og efterfølgende frokost sammen på Place Luxembourg på egen hånd. 

 

15.30 Lufthavnsbusser afgår til Zaventem fra Place Luxembourg. Alternativt taxaer. 

 

xx:xx Afgang mod Billund med xx. Ankomst xx.xx (detaljer følger) 

xx.xx Afgang mod Kastrup med xx. Ankomst Kastrup xx.xx (detaljer følger) 

 

 

Arrangement.   

Der tages forbehold for evt. ændringer eller aftaleaflysninger i programmerne, da vi har at gøre 

med politikere, diplomater, journalister og embedsfolk, hvis kalendere kan ændre sig ved 

pludseligt opståede situationer.   

  

Tilmelding til: Europabevaegelsen@europeabevaegelsen.dk - Oplys følgende: 

Fulde navn:  

Adresse: 

Fødselsdato:  

Pasnummer:  

E-mail adresse:  

Mobilnummer.: 

Ønsket værelsestype (dobbeltværelse, singleværelse, delt twin (2 seperate senge) 

 

Deltagerantal: Da der max. kan deltage 25 personer, vil deltagelse ske efter ”først til mølle” 

princippet. Hurtig tilmelding anbefales. 

  

Forsikringer: I skal selv sikre jer de nødvendige, personlige rejse-, afbuds- og 

hjemrejseforsikringer, samt medbringe det blå sygesikringskort.   

  

Betaling og afbestilling: Ved tilmelding fremsendes en faktura på hele rejsen pris. Hvis rejsen 

pga. manglende tilmeldinger aflyses, tilbagebetales hele beløbet.   

Afbestilling 30 dage eller mere før afrejse: Det indbetalte beløb refunderes minus kr. 500. 

Afbestilling færre end 30 dage før afrejse: det indbetalte beløb tilbagebetales ikke. 

  

OBS! Turen er ikke velegnet for gangbesværede, idet der vil være en del 
transport til fods.  
 

 

 

 

mailto:Europabevaegelsen@europeabevaegelsen.dk


 
 

 

Rejs godt med Europabevægelsen 
 

Vores rejser er arrangeret af medlemmer for medlemmer. Det er vi stolte af, og vi håber, at 
du får en fantastisk oplevelse sammen med andre medlemmer af Europabevægelsen.  
 
Fordi vi ikke er en professionel rejsearrangør, er ansvaret for rejsen er placeret ved den 
enkelte deltager.  
 
Derfor har vi på baggrund af erfaringer fra tidligere rejser lavet 10 bud, så vi kan få den 
bedste tur sammen. Dem vil vi gerne bede dig læse, inden vi tager afsted: 
 

1. Du skal selv sørge for rejseforsikring. 

2. Du har selv ansvaret for din rejse. 

3. Vi udviser den nødvendige etikette, når vi besøger parlamenter, ministerier, 

ambassader og lignende. Er du i tvivl, så spørg rejselederen. 

4. Vi deltager aktivt i møder og besøg, og kan du ikke deltage aktivt på grund af 

sygdom eller træthed, kan det ofte være en fordel at melde fra til mødet.  

5. Du er forpligtet til at sikre, at rejsedokumenter og forsikringer er gældende. 

6. Får du et uheld under rejsen f.eks. tabt pas, pung m.m. er det dit eget ansvar at løse 

det, men rejselederen er selvfølgelig altid klar til at hjælpe med gode råd og lignende. 

7. Du skal respektere mødetidspunkter og aftaler af hensyn til dine medrejsende. 

Medbring din mobiltelefon, så vi kan få fat i dig, hvis der skulle ske ændringer. 

8. Har du behov for særlige hensyn f.eks. på grund af sygdom eller handicap, skal du 

oplyse det i din ansøgning om deltagelse, og du bedes ved deltagelse respektere 

lederens råd om transport m.m. Også når det er for egen regning. 

9. Det kan være en god ide at lave aftaler med en rejsefælle om vækning og lignende. 

10. Og til sidst er det vigtigt at huske, at du rejser som ambassadør for 

Europabevægelsen og Danmark.   

Vi glæder os til at rejse sammen med dig! 

 


