
 

Organisatie:  Consortium voor Innovatie, Postbus 122, 5201 AC ’s-Hertogenbosch. 
Email : ellenelemans@cviweb.nl     Tel. 073-6249622   Fax  073-6249781 

 

Informatie CvI studiereis naar Denver  
(31 oktober – 7 november 2009) 
programma en tijden onder voorbehoud 

  
 
Programma 
Zaterdag 31/10 Heenreis, naar keuze met KLM/NorthWest of met British Airways 
Zondag 1/11  Informeel programma voor de CvI groep (netwerken & activiteit) 
Maandag 2/11 bezoek aan een Community college in / rond Denver  
Dinsdag 3/11  Vrije dag / preconference  
   seminars van Educause 2009 
Woensdag 4/11 Bezoek aan de Educause  
   Annual Conference 2009 
   ( http://net.educause.edu/e09/ ) 
Donderdag 5/11 Bezoek conferentie 
Vrijdag 6/11  Bezoek conferentie, afsluiting Educause 2009 en afsluiting CvI 
Zaterdag 7/11  Terugvlucht naar Nederland (aankomst op Schiphol 8/11) 
 
 
Prijzen 
Op basis van logies bij een aan de Eduause 2009 Annual Conference verbonden hotel. 
o vlucht KLM/NorthWest  en logies op basis van éénpersoonskamer  � 3549,= (1) 
o vlucht KLM/NorthWest  en logies op basis van tweepersoonskamer   � 2789,= (1) 

Bij een tweepersoonskamer deelt u de kamer met een zelf aan te geven collega. 
 Heenreis  met overstap in Minneapolis, vertrek 31/10 om 10.40uur, aankomst 17.53uur (local time) (2)  

Terugreis met overstap  Detroit, vertrek 7/11 om 11.20uur, aankomst Schiphol 8/11 om 07.30 uur (2) 

 
o vlucht United Airlines en logies op basis van éénpersoonskamer  � 3429,= (1) 
o vlucht United Airlines en logies op basis van tweepersoonskamer  � 2669,= (1) 

Bij een tweepersoonskamer deelt u de kamer met een zelf aan te geven collega. 
 Heenreis  met overstap in London vertrek 31/10 om 10.40uur, aankomst 16.00 uur (local time) (2)  

Terugreis met overstap  in London, vertrek 7/11 om 17.15 uur, aankomst Schiphol 8/11 om 16.00 uur (2) 

 
 
In de prijs is inbegrepen: 
Vlucht; vervoerskosten van vliegveld naar hotel en 
v.v.; vervoerskosten naar het locale Community 
College v.v. ; inschrijfkosten voor de Annual Confe-
rence Educause 2009; bezoek aan een evenement 
incl. vervoer;  reis- en annuleringsverzekering; 
hotelkosten op basis van logies in een 
Conferentiehotel; deelname aan de CvI 
avondbijeenkomsten; kosten voorbereidings-
bijeenkomst en informatie-set. 
 
Niet in de prijs inbegrepen zijn: 
Alle kosten voor ontbijt, lunches en diners     Colorado Convention Center Denver 

(deze dient u zelf ter plaatse af te rekenen).  
 
Meer informatie 
Voor actuele informatie over deze reis bezoek de weblog  www.cviweblog.nl/denver  
 
(1) Wij kunnen deze prijs alleen garanderen bij aanmelding vóór 29 mei 2009.  
(2) Vluchttijden onder voorbehoud van wijzigingen door de luchtvaartmaatschappij 


