
STUDIEREIS EPA 2016
11 T/M 15 MAART 2016, MADRID

Cognicum organiseert in 
samenwerking met Hannieta 
Beuving een geaccrediteerde 
studiereis naar het jaarlijkse 
congres van de European 
Psychiatric Association (EPA). 
Gedurende 4 dagen heeft u 
onbezorgd de tijd om het EPA 
congres te bezoeken en na te 
praten met uw collega’s. 



 Houtweg 29  1251 CS LAREN (NH)  Tel.: 085-1118844 Mail: Secretariaat@cognicum.com

MADRID!  
De hoofdstad van Spanje. In een levendige stad zoals Madrid is er 
altijd iets te beleven en te doen! Mucha marcha, zoals ze in Spanje 
zeggen. Laat je onderdompelen in de Madrileense sfeer en ontdek 
de leukste en meest interessante plekjes. Madrid is dé stad voor 
levensgenieters!

LET’S DO IT RIGHT!
Cognicum werkt uitsluitend samen met partijen die aangesloten 
zijn bij ANVR, SGR, IATA en het calamiteitenfonds. Voor de EPA 
Studiereis werken wij samen met Travel Counsellors.

Wij nemen u alle zorg uit handen en bieden u een totaalpakket aan 
met begeleiding ter plaatse. Daarnaast kunnen wij u adviseren over 
activiteiten in Madrid en kunnen wij dat voor u regelen en boeken.

REISADVIES OPMAAT
Later aankomen? Eerder vertrekken? Uw verblijf in Spanje verlengen 
met een vakantie? Dit is geen enkel probleem. Wij kunnen u een 
voorstel op maat sturen. Uw partner en/of kinderen zijn ook van 
harte welkom om mee te reizen.

OPTIONEEL – SOCIALE ACTIVITEITEN
Wij bieden u (optioneel) sociale activiteiten aan (niet inbegrepen in 
de prijs). Deze activiteiten zijn een fietstour met een Nederlandse 
gids door Madrid en een Tapas Food Tour. 

DEELNAME
Registreren voor deze reis kunt u via de website: 
www.psychiatrie-congresreizen.nl 

Voor nadere informatie over deze studiereis kunt u contact opnemen 
met  Hannieta Beuving, hannieta@cognicum.com of telefonisch 
06-468 43 663.
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EPA PARTNER ARRANGEMENT
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Het EPA arrangement is inclusief:  
• EPA congresregistratie

• 4 hotelovernachtingen, Novotel   
 Madrid Campo de las Naciones   
 Hotel (11 tot 15 maart 2016)

• Ontbijt 

• Transfer van/naar de luchthaven

• NVvP borrel

• Automatische bijschrijving van naar 
 verwachting 24 accreditatiepunten
 in uw dossier

• Persoonlijke assistentie ter plaatse,
 Hannieta Beuving

Het EPA arrangement is exclusief:
Directe retourvlucht Amsterdam – Madrid 
Wij boeken de vlucht bij uw aanmelding in 
en zullen de prijs apart doorberekenen.
Prijs indicatie: retourvlucht naar Madrid 
kost tussen de € 100 – 200 exclusief 
reserveringskosten

Kosten voor het EPA arrangement zijn:
EPA ARRANGEMENT  € 1.810,-
EPA MEMBER ARRANGEMENT € 1.660,-
AIOS (delen van een kamer) € 860,-

Het EPA Partner arrangement is inclusief:  
• 4 hotelovernachtingen (Novotel   
 Madrid Campo de las Naciones   
 Hotel (11 tot 15 maart 2016)
 U deelt een kamer met uw partner

• Ontbijt 

• Transfer van/naar de luchthaven

• NVvP borrel

• Persoonlijke assistentie ter plaatse,
 Hannieta Beuving

Het EPA Partner arrangement is exclusief:
Directe retourvlucht Amsterdam – Madrid 
Wij boeken de vlucht bij uw aanmelding in 
en zullen de prijs apart doorberekenen.
Prijs indicatie: retourvlucht naar Madrid  
kost tussen de € 100 – 200 exclusief 
reserveringskosten

Kosten EPA Partnerarrangement
 € 100,-
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Optioneel: 
• Fietstour Madrid, inclusief lunch   
 Zaterdag 12 maart 2016  € 75,-

• Tapas Food Tour, 
 Zondag 13 maart 2016,  € 95,-

Mocht u andere activiteiten willen 
ondernemen laat het ons weten dan 
kunnen wij dit voor u organiseren! 
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