
	  

Beräkning av mina kostnader  
SWEAs Världsmöte 2015 — 15–18 oktober 2015 

Använd detta som hjälpmedel med planering och kostnadsberäkning inför SWEAs Världsmöte. 
När du är redo att anmäla dig gör du det via http://vm2015.swea.org/anmalningsblankett/ 

Efterresor ska du boka och betala separat. Se vm2015.swea.org/om-efterresorna/ 
	  

 Aktivitet / avgift (VM2015 tidsschema: vm2015.swea.org/motesprogram/) Kostnad Jag betalar … 

 Registreringsavgift — — 

 • Till och med 31 maj $60  

 • Från och med 1 juni $120  

 Regionmöte, fredag 16 oktober (välj ett alternativ) — — 

 • Heldag (endast för inbjudna och ev. gäster) inkl. kaffe och lunch $55  

 • Eftermiddag (öppet för alla) inkl. lunch och eftermiddagskaffe $45  

 • Eftermiddag (öppet för alla) inkl. eftermiddagskaffe ($10) $10  

 Världsmöte (öppet för alla), lördag 17 oktober, kl. 08.30–18.30 
Pris inkl. för- och eftermiddagskaffe samt lunch $55  

 Mexican fiesta, torsdag, 15 oktober, kl. 19.00-23.00 $50  

 “All American Cowgirl” kväll, fredag 16 oktober, kl. 19.00–23.00 
Tre matval:  Kött  /  Kyckling  /  Vegetariskt $60  

 Festafton, lördag 17 oktober, kl. 19.30-00.30 
Tre matval:  Kyckling / Fisk / Vegetariskt $100  

 UTFLYKT: Apache Trail och Canyon Lake 
Två alternativ: torsdag 15 oktober, kl. 08.00-15.00 el. lördag 17 oktober, kl. 08.00-15.00 

$110  

 UTFLYKT: Fabriksbesök hos tillverkaren av Ping golfklubbor  
Ett alternativ: torsdag, 15 oktober, kl. 08.00-12.00 

$20  

 UTFLYKT: Stadstur i Scottsdale och Phoenix 
Två val: torsdag 15 oktober, kl. 10.00-16.00 el. lördag 17 oktober, kl. 10.00-16.00 

$110  

 UTFLYKT: Guidad stadsvandring i Scottsdales gamla stan ("Old Town") 
Två val: torsdag 15 oktober, kl. 15.30-17.30 el. lördag 17 oktober, kl. 10.00-12.00 

Gratis  

 UTFLYKT: Guidad visning av Frank Lloyd Wrights Arizona hem, Taliesin West 
Tre alternativ: torsdag 15 oktober, kl. 14.00-17.00 el. fredag 16 oktober, kl. 09.00-12.00 el. 
lördag 17 oktober, kl. 14.00-17.00 

$45  

 UTFLYKT: Jeeptur i öknen 
Två alternativ: fredag 16 oktober, kl. 08.00-12.30 el. söndag 18 oktober, kl. 08.00-12.30 

$95  

 UTFLYKT: Ökentur på hast 
Två alternativ: fredag 16 oktober, kl. 08.00-12.30 el. söndag 18 oktober, kl. 08.00-12.30 

$95  

 UTFLYKT: The Heard Museum of Native Art 
Två alternativ: fredag 16 oktober, kl. 09.00-12.00 el. lördag 17 oktober, kl. 14.00-17.00 

$40  

 UTFLYKT: Bussresa till antingen ”outlet mall” eller kasino.  
Två alternativ: fredag 16 oktober, kl. 13.00-17.30 el. söndag 18 oktober, kl. 09.30-14.00 

$20  

För ev. betalningsavgifter se vm2015.swea.org/betalningsalternativ/  Min beräknade kostnad:   

 


