
VÄLKOMMEN
TILL RK’S TUR &  glittrigaste årets fest

Den 15/3 kl. 13 startar vi med business och på vår ”gruppresemässa” träffar du alla våra 
medarbetare samt viktiga leverantörer, samarbetspartners och branschfolk. Det mänskliga 
mötet är oslagbart och vi är glada över att samla branschen ”hemma” hos oss för fjärde 
året i rad. Det blir fler utställare, mer folk och inte minst ännu mer fest på Odinsgatan 13!

Eftermiddagen bjuder också på en rad kloka & korta föreläsningar, av oss och gästande  
föredragshållare. Kom och ta reda på:
•  hur du på 24 timmar kan frigöra miljonbelopp i din verksamhet
•  de fem bästa marknadsföringstipsen för gruppresearrangörer, presenterade av en av 

Sveriges vassaste ”marknadsgurus”
•  aktuella trender och våra senaste nyheter
•  vilka som vinner vårt nyinstiftade pris Guldbussen och vår pågående säljtävling – är det 

du, ditt företag eller din kollega?

Vi laddar också med specialerbjudanden och på våra olika avdelningar serveras smakprov 
från olika destinationer - att tugga på, dricka och lyssna till! 

Kl. 17 rundar vi av och samlas här igen kl. 19 för ett glittrande party som du sent ska glömma! 
Det blir Schlager, glitter & glamour till 100% och vi hoppas att just du är med. Schlager 
är såklart = melodifestival / melodi grand prix och vi lovar show, dans och massa härlig 
musik! Häng på kvällens tema och ta på silverslipsen, dina största bling bling-örhängen 
eller kompisens fjäderboa – du väljer själv. Eller ta ut svängarna och gå ”all in” från topp till 
tå – här kan alla bli glittrande mellostjärnor för en kväll, solo eller som band. (Vi på RK går 
all in, som vanligt!) Vad du än väljer blir det en härlig kväll med bubbel & pilsner, nattamat, 
massa skratt plus en och annan överraskning!

Boende bokar du med fördel på våra utvalda hotell 
hos Scandic eller Nordic Choice Hotels - se nästa sida.

Vi blandar business & pleasure, resesnack & skratt 
och gör allt för att du ska trivas. Varmt välkommen!



O.S.A.
Inbjudan gäller två personer per företag och o.s.a. till info@rktravelgroup.se senast 28/2. 
Hur ogärna vi än vill så är antalet platser begränsat, och likaså antalet hotellrum, så dröj inte 
med ditt svar. Anmälan är bindande.

Var sover jag bäst 15–16/3?
På följande hotell finns ett antal rum blockade för våra kunder. Du betalar ditt rum på plats 
och så här bokar du:

Scandic Crown
Scandic Crown ligger nästan vägg i vägg med vårt kontor. Boka ditt rum genom att ringa Scandic 
Crown på 031-751 51 00 och ange bokningskod RKT150318. Priset är 880 kr/dubbelrum och  
780 kr/enkelrum.

Clarion Hotel Post
Clarion Hotel Post ligger på Drottningtorget och det är ca 5 minuters promenad till oss. Boka 
genom att mejla group.post@choice.se och uppge RK Travel Group 2099GR016079. Priset är 
950 kr/dubbelrum och 850 kr/enkelrum.

Scandic Europa
Scandic Europa ligger vid Nordstan, ca 5 minuters promenad från oss. Boka genom att ringa 
hotellet på 031-751 65 00 och ange bokningskod RKT150318. Priset är 880 kr/dubbelrum 
och 780 kr/enkelrum.

Comfort Hotel Göteborg
Choice Hotels nya stolthet i Göteborg, beläget på Skeppsbroplatsen med ca 15 minuters 
promenad till vårt kontor. Vi kommer att erbjuda transport från hotellet till årets glittrigaste 
fest. Boka ditt rum genom att ringa receptionen på tel 031-752 28 00, alternativt mejla till 
co.goteborg@choice.se och ange bokningsnummer GR004576. Priset är 750 kr/dubbelrum 
och 650 kr/enkelrum.

Vi och våra samarbetspartners hälsar 
dig varmt välkommen till Göteborg!
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