
INBJUDAN TILL 
STENBERGS RESA
TAIWAN & HONG KONG
24-31 JANUARI 2016

Följ med på en spännande resa till Taiwan och Hong Kong med 
besök hos Excetek och företagets nybyggda fabrik i Taiwan och 
YCMs stora fabrik där 95 % av all tillverkning sker in-house. 



PROGRAM
Dag 1: 
Söndag 24/1

Vi reser gemensamt från Stockholm kl. 13:50 till Taipeis flygplats i 
Taiwan via Hong Kong. 

Dag 2: 
Måndag 25/1

Ankomst till Taipei kl. 09:45 lokal tid. Transfer till Taichung för 
incheckning på hotellet. Gemensam traditionell välkomstmiddag på 
kvällen. 

Dag 3: 
Tisdag 26/1

Efter frukost på hotellet är det dags för ett fabriksbesök hos 
Excetek och tempelbesök på eftermiddagen. Gemensam middag på 
kvällen i Taichung.

Dag 4: 
Onsdag 27/1

Efter frukost på hotellet är det dags för ett fabriksbesök hos YCM 
och på eftermiddagen åker vi till Taipei. Incheckning på hotellet och 
gemensam middag på kvällen. 

Dag 5: 
Torsdag 28/1 

Besök Taipei 101, en av väldens högsta byggnader. Senare på dagen 
åker vi till Hong Kong ankomst 18:25. Gemensam middag på 
kvällen. 



Dag 6: 
Fredag  29/1

Sightseeingtur med engelsktalande guide, 10:00-16:00. Biljett till 
the Peak Tram och middag på kvällen. 

Dag 7: 
Lördag 30/1

Fria aktiviteter under dagen och middag på kvällen. 

Dag 8: 
Söndag 31/1

Vi äter frukost och checkar ut från hotellet. Transfer till Hong 
Kongs flygplats för hemresa. Avresa kl 09:10 med ankomst till 
Stockholm 13:40. 

Vid ytterligare frågor kontakta Fredrik Claesson på 
Mob +46-730-39 90 67 eller fredrik.claesson@stenbergs.se

Anmälan på bifogad anmälningsblankett skall vara Stenbergs 
tillhanda senast 2015-11-19

OBS! Antalet platser är begränsade.



AB Sigfrid Stenberg, Vasavägen 3D, 554 54 Jönköping 
Telefon: 036-30 44 00, info@stenbergs.se, www.stenbergs.se 

PRISER OCH AVGIFTER

Pris 27.000 SEK

Priset inkluderar:

• Flyg inkl. flygskatter
• Alla transporter enligt program. 
• Enkelrum 6 nätter inkl. frukostbuffé.
• Luncher och middagar enligt programmet.

Avbeställningsvillkor

Biljetten är ej återbetalningsbar efter biljettering. Biljetten är änd-
ringsbar, i mån av plats, till andra SAS- & Dragon Air-flyg mot en 
avgift på SEK 1300 plus eventuell mellanskillnad efter biljettering. 
Vi reserverar oss för prisändringar pga ändrad resväg, datum samt 
pga ändrade flygskatter eller bränsletillägg fram tills att biljetten är 
utskriven. 

Anmälan
Mail: fredrik.claesson@stenbergs.se 


