
 

Logeion goes Sweden! Factsheet studiereis 2018 
 
In mei is het tijd voor onze tweede studiereis! Dit keer gaan we een lang weekend naar Zweden (Malmö en 
Stockholm) met mensen die Logeion een warm hart toedragen, het bestuur van Logeion en Young Logeion. We 
bezoeken IKEA, Scandinavian Airlines (SAS), Roche Sweden en communicatiebureau StrandbergHaage (een 
affiliate van Omnicom PR Group) om kennis uit te wisselen over het communicatievak. 
 
Heb je interesse om mee te gaan? Hieronder vind je alle informatie.   
 
Praktische informatie 
Bestemming   Malmö en Stockholm, Zweden 
Datum   woensdag 23 mei – zondag 27 mei 2018 
Aantal deelnemers  Circa 20 personen 
 
 Programma 

Woensdag 23 mei Donderdag 24 mei Vrijdag 25 mei Zaterdag 26 mei Zondag 27 mei 

16.30 uur 
Verzamelen op 
Schiphol 
 
18.30 uur 
Heenvlucht vanaf 
Schiphol naar 
Kopenhagen Airport 
Norwegian Air, 
vluchtnummer 
D83541 
 
Reistijd (40 min) 
Treinreis 
Kopenhagen - 
Malmö 
 
Avond 
Inchecken 
accommodatie 
 
Gezamenlijk diner 
 

Reistijd  
 
10.00 - 12.00 uur 
Bezoek  
IKEA  

 
Reistijd (4,5 uur) 
Treinreis Malmö 
 - Stockholm  
 
Avond  
Inchecken 
accommodatie  
 
Gezamenlijk diner 

Reistijd 
 
10.00-12.00 uur 
Bezoek 
Scandinavian 
Airlines (SAS) 
 
Reistijd  
 
13.30-15.00 uur 
Bezoek  
Roche Zweden 
(onder voorbehoud) 
 
Reistijd  
 
16.00 - 18.00 uur: 
Borrel & bezoek 
StrandbergHaage  
 
Avond  
Gezamenlijk diner 

Vrije dag 
 
21.00 uur 
Verrassings- 
activiteit met een 
drankje 

Ochtend 
Uitchecken 
accommodatie 
 
Vrije tijd  
 
14.30 uur 
Verzamelen bij 
accommodatie  
 
Reistijd naar 
Stockholm Airport 
 
16.35 uur 
Terugvlucht vanaf 
Stockholm naar 
Schiphol 
Scandinavian 
Airlines, 
vluchtnummer 
SK1555 

 
  

https://www.ikea.com/se/sv/
https://www.sas.se/
http://www.roche.se/
http://www.strandberghaage.se/


 
 
Vlucht  
Elke deelnemer boekt zijn of haar eigen vluchten. Wij raden aan om met Norwegian Air vanaf Schiphol naar 
Kopenhagen te vliegen voor de heenreis. Voor de terugreis vlieg je vanaf Stockholm met Scandinavian Airlines. 
Liever op een ander tijdstip of op een andere dag vliegen? Die vrijheid heb je natuurlijk! 
 
- Heenreis Amsterdam - Kopenhagen: woensdag 23 mei, 18:30 met Norwegian Air, vluchtnummer D83541  
- Terugreis Stockholm - Amsterdam: zondag 27 mei 16:40 uur met Scandinavian Airlines, vluchtnummer 

SK1555 
 
Treinreis 
We reizen met de trein van Malmö naar Stockholm op donderdag 24 mei om 14.04. Via www.sj.se (deze link) 
kun je deze tickets boeken.  
 
 

 
 
Verblijf 
Elke deelnemer verzorgt zelf zijn of haar accommodatie. We raden de onderstaande hostels aan. Overnacht je 
liever ergens anders? Zorg dan dat je iets boekt rondom deze hostels. Deze hostels zijn namelijk het 
verzamelpunt. 
 

● Stockholm: Generator Hostel, €45 p.p.p.n. o.b.v. 4-persoonskamer 
● Malmö: STF Malmö City Hostel & Hotel, € 33 p.p.p.n. o.b.v. 4-persoonskamer 

 
  

http://www.sj.se/
https://www.sj.se/en/home.html#/tidtabell/Malm%25C3%25B6%2520C/Stockholm%2520Central/enkel/avgang/20180524-1400/avgang/20180524-1500/VU--///0//
https://generatorhostels.com/destinations/stockholm?lang=nl-NL
https://www.booking.com/hotel/se/vandrarhem-malmo-city.en-gb.html


 
Kosten  
De kosten voor de studiereis zijn voor eigen rekening en zullen grofweg bestaan uit de onderstaande 
onderdelen. De kosten zijn een indicatie. 
 

Vlucht (retour) met Norwegian Air €  110 p.p. 

Treinreis Malmö - Stockholm €    30 p.p. 

Overige reiskosten in Zweden €    25 p.p. 

Accommodatie (4 nachten) €  170 p.p.  

Overig (diner, borrel, etc.) €  200 p.p. 

Totaal €  535 p.p. 

 

Aanmelden of meer weten? 
Ga je mee? Meld je aan bij Marly van Bragt van Young Logeion, via marlyvanbragt@gmail.com. In deze mail 
graag vermelden aan welke delen van het programma je wilt deelnemen. Ook voor meer informatie over de 
studiereis kun je bij haar terecht. 
 


