מידע כללי:

October 19-21, 2017

זמני קבלת /עזיבת חדרים
יום חמישי  -משעה 15:00
יום שישי  -עזיבת חדרים בשעה 11:00
יום שבת  -עזיבת חדרים במוצ"ש
בריכת המלון פתוחה בהתאם למזה”א אך אינה מחוממת.

הכנס השנתי של החברה הישראלית

לסיסטיק פיברוזיס
I S R A E L I

A N N U A L

CF SOCIETY CONFERENCE
דן

קיסרי ה

•

CA ES A R EA

בכל שאלה ניתן לפנות לצוות ארטרא במקום.
עיתוני ידיעות יחולקו ביום שישי עד הצהריים בחדרים.
אנו מאחלים לכם כנס פורה ושהות נעימה.
רות צרויה
ארטרא

T H E

תכנית כללית

D A N

יום ה'  19באוקטובר 2017
09:00-10:00
10:00-12:30

10:00-12:30
10:00-12:30
10:00-12:30
12:30-13:30

13:00-13:30
13:30-15:05
15:05-15:45
15:00
15:45-17:30
19:00-21:00
21:00-22:00

התכנסות ,הרשמה ,קפה ומאפה  -לובי.
פגישת תזונאיות  -אולם אורן (מאחורי הקבלה
בדרך למסעדת המלון חצי קומה למעלה 		
במדרגות).
פגישת פסיכו'  -סוציאלי  -אולם שקד  -לובי מול
הקבלה.
פגישת אחיות  -אולם נופר  -קצה הלובי.
פגישת מנהלי מרכזים  -אולם צבר  -קצה הלובי.
ארוחת צהריים  -מסעדת המלון קומת הלובי
למשתתפי הכנס ונרשמים מראש
(מאחורי הקבלה).
למעוניינים בהרשמה במקום על בסיס מקום
פנוי בתוספת  ₪ 50לאדם בדלפק חברת ארטרא.
ביקור בתערוכה המדעית  -אולם קיסר קומת
הלובי (מימין לקבלה).
כינוס מדעי  -אולם ורדים  -קומת הלובי (מימין
לקבלה).
הפסקת קפה וביקור בתערוכה הרפואית -
אולם קיסר.
קבלת חדרים  -דלפק ארטרא בלובי.
המשך הכינוס המדעי  -אולם ורדים.
ארוחת ערב  -מסעדת המלון.
"איזו מדינה" עם יורם טהרלב ועופר כץ 		 -
אולם ורדים.

יום שישי  20באוקטובר 2017
07:00-10:00
08:30-10:15
10:15-10:45
10:45-12:50

12:50-13:30
18:00-21:00
21:00-22:00

ארוחת בוקר במסעדת המלון .
כינוס מדעי  -אולם ורדים.
הפסקת קפה וביקור בתערוכה הרפואית.
המשך הכינוס המדעי בשני מושבים מקבילים:
מושב  - Dאולם ורדים
מושב  - Eאולם בוסתן (לובי ליד הקבלה).
ארוחת צהריים קלה (למשתתפי הכנס ובני 		
המשפחה) באולם קיסר דרומי.
ארוחת ערב במסעדת המלון.
בידור בלובי.

יום שבת  21באוקטובר 2017
 07:00-10:30ארוחת בוקר במסעדת המלון.
 10:30-12:00טיול לפסיפס הציפורים ומוזיאון רקנטי		 .
נפגשים בלובי בשעה  10:30פרטים נוספים
בקבלה מתאים לשומרי שבת וללא תשלום.
 13:00-14:30ארוחת צהריים במסעדת המלון למי שהזמין
מראש ובתשלום ,למעוניינים להזמין במקום יש
לפנות לדיילות ארטרא  120₪למבוגר₪ 90 ,
לילד.
אחה"צ עזיבת חדרים.

