Save the Date
Art of Living | NVDG congres 2019
17 en 18 mei 2019 | Rembrandtkade 10 in Utrecht
Op zaterdag 18 mei vindt voor de 26e keer het NVDG congres plaats. De
Hoogstraat Revalidatie heet je van harte welkom. Vrijdag 17 mei vindt het
traditionele wetenschappelijke minisymposium plaats en wordt een symposium
voor verpleegkundigen georganiseerd. Momenteel wordt er een programma
samengesteld met interessante onderwerpen en inspirerende sprekers. Hierover
informeren we je graag binnenkort.

Praktische informatie

Feestavond ‘NVDG got Talent’
CitySense Utrecht

17 mei ben je van harte uitgenodigd op het ‘NVDG Got Talent feest’! Alle centra kunnen
hun talent tonen door middel van een act (dans, muziek, toneel) van maximaal drie
minuten. Een deskundige jury beoordeelt welk centrum de eerste prijs wint. Meer
informatie volgt bij de officiële uitnodiging. Feestlocatie: CitySense Utrecht.

Reserveren hotelkamer
Overnachten in Utrecht? Een aantal hotels in Utrecht heeft voor de congresbezoekers
tijdelijk kamers gereserveerd. Je kunt terecht bij onderstaande hotels. Om zeker te zijn
van een kamer adviseren wij om tijdig te boeken. Naarmate de congresdatum nadert,
komen steeds meer kamers te vervallen.
Park Plaza Hotel Utrecht
Westplein 50
3531 BL Utrecht
030-2925159
 Double room enkel gebruik € 114, Double room dubbel gebruik € 134,- p.p.
Inclusief ontbijt en exclusief 5% toeristenbelasting
Apollo Hotels
Vredenburg 14
3511 BA Utrecht
Boeken via deze link.
 Standaard Single kamer € 99,- p.p.
 Standaard Twin/Double kamer € 109,- p.p.
 Standaard Twin/Double kamer € 124.- p.p.
Inclusief ontbijt én stadsbelasting
Van der Valk Hotel
Winthontlaan 4 -6
3526 KV Utrecht
030-8000800
 Comfortkamer o.b.v. twee personen € 147,50 p.p.
 Luxekamer o.b.v. twee personen € 157,50 p.p.
Inclusief ontbijt, exclusief 5% toeristenbelasting
Boekingsvoorwaarde Van der Valk Hotel: reserveren vóór 15 april, maar vanaf 17
maart komt 50% van de niet gereserveerde kamers te vervallen.
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