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Inklusive pensions- och skatteseminarium 5 – 9 maj 2019 

Veckoprogram  
 

Söndag  Ankomst till Nice (se rekommenderade hotell nedan)  
 
Måndag  Är det seminarium om skatter och pension för privatpersoner/företagare vid en eventuell 
utflytt från Sverige till Frankrike. Under dagen går det att boka enskilda möten med någon av våra 
föreläsare. Lunch samt middag ingår under måndagen. Föreläsare bla: Göran Andersson, - Sparsam 
Skatt, Inger Söderlund, - FrankrikeMäklarna, Daniel Rock, - Hjerta Kapitalförvaltning, Charlotta Gauci, -
Advokat i Frankrike mfl föreläsare. Seminariet sker på Hôtel Beau Rivage. Gemensam Middag. 

Tisdag  Nice med omnejd (österut). Vi ser bostäder i olika stilar och prisklasser i Nice med omnejd samt 
bergsbyar norr om Nice. Lunch intar vi hos svenskboende i Saint Paul de Vence. Ingen gemensam 
middag utan vinprovning för de som så önskar. 

Onsdag  Antibes och Cannes samt landsbygd (västerut). Vi ser på lägenheter och villor i olika 
prisklasser i Cannes, Antibes och pittoreska små byar. Vi avslutar med en drink vid havet.  

Torsdag  Hemresa  Om ni önskar ”privata bostadsvisningar ” efter resans slut går detta utmärkt.  
Hör av er innan resan så vi kan boka in detta.  

Konceptet är enkelt, ni bokar/betalar flygbiljett och hotell själva. Flyg kan bokas via www.flygresor.se 
och www.sas.se.  

Rekommenderade hotell: Hôtel Aston La Scala, Hôtel Beau Rivage och Hôtel West-End.  
För hotellbokning kan denna länk nyttjas :  www.seminaire-nice.fr 

Kostnaden för seminariet, individuella möten, lunch och middag under seminariedagen och 
busstransport under hela veckan samt bostadsvisningar är endast EUR 100 per person.  

Kontaktperson för resan liliane@frankrikemaklarna.se  

      

Göran Andersson                               Inger Söderlund  
Sparsam Skatt                               FrankrikeMäklarna  
www.sparsamskatt.se                                                          www.frankrikemaklarna.se 



 
 
Fakta om resan. 

Resan börjar i Nice måndagen den 6 maj kl 09.00 med seminarium på hotell Hôtel Beau Rivage, 
24 Rue Saint-François de Paule 06300 Nice, (sidogata till Prom. Des. Anglais) och avslutas onsdag kväll.  
rekommenderar att ni ankommer söndag den 5 maj till Nice och flyger tillbaka torsdag 9 maj. 
 
Under visningsresans samtliga dagar startar vi alltid från vårt konferenshotell Beau Rivage . 
Dvs vi träffas alltid i lobbyn på hotellet om inget annat avtalats. Vår busschaufför har ej möjlighet att 
hämta upp från olika hotell. Rekommenderade hotell för övernattning som ligger i närheten av vårt 
seminariehotell och som ingår i samma hotellkedja: Hôtel Aston La Scala – Hôtel & Plage Beau Rivage – 
Hôtel West-End T. +33 (0)4 97 20 25 25. Kontakt detaljer för bokning : @  sales@3ahotels.com; 
www.seminaire-nice.fr  
 

Hur går jag tillväga om jag önskar åka med  

Anmäl er via www.skatteseminarium.se. Ni erhåller då en plats till resan. 

 Konceptet är enkelt, ni bokar flygbiljett och hotell själva. Seminariet kommer att hållas på 
Hôtel Beau Rivage så det är lämpligt att ni bokar hotell i närheten. (se våra rekommenderade 
hotell) Vill ni boka eget hotell går det bra. 
 

 När ni bokat flygbiljett vänligen sänd över kopia på biljetten till oss som konfirmation på ert 
deltagande. Uppge då även vilket hotell ni bokat. Ni har då er plats till resan. Ytterligare 
information kommer att sändas ut innan resan. Ändring i programmet kan förekomma.  
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