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Het delen van kennis en netwerken met elkaar om samen 
tot oplossingen te komen die behandelmogelijkheden effi -
ciënter, betaalbaarder of sneller maken, zijn belangrijke 
waarden in deze tijden van razendsnelle veranderingen en 
digitale transformatie.

Tijdens de vijfde editie van ons internationaal congres, World 
Dental Forum, hopen wij wederom aan deze waarden te vol-
doen, met als algemeen thema “Smart Dentistry”. Het thema 
zal ervaringen omtrent nieuwe, effi ciënte en effectieve 
onderwerpen bevatten, gepresenteerd door tandheelkundi-
ge professionals vanuit de hele wereld.

Innovatie binnen de tandheelkunde helpt ons allen om kli-
nische resultaten, voorspelbare en gebruiksvriendelijke 
verbeteringen te brengen en maximale effi ciëntie te berei-
ken. Ik verwacht dan ook dat u, na het bijwonen van dit 
congres van wereldformaat, uw kennis heeft kunnen vergro-
ten op deze inspirerende onderwerpen.

Rondom het congres nemen wij u mee naar drie schitteren-
de Aziatische steden, waar wij u de meest prachtige plekken 
laten zien en u laten proeven van de lokale cultuur. 
Het team van Modern Dental en Elysee Dental kijkt er naar 
uit om u te mogen verwelkomen en beloven u een schitte-
rende ervaring.

Ik hoop kennis met u te mogen maken tijdens deze reis en 
zie u graag in oktober!

Torsten Schwafert 
CEO Modern Dental Europe

Voorwoord
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Programma*

Donderdag 10 oktober
17:00 u.  Vlucht Kl887 van Amsterdam naar Hong Kong

Vrijdag 11 oktober
10:20 u.  Verwachte aankomst
   Transfer i.c.m. bezoek aan Modern Dental 
   freescentrum of transfer direct naar Hotel 
   Lunch
   Diner op de nightmarket

Zaterdag 12 oktober
   ‘s ochtends vrij
14.00 u.  Hong Kong Island Tour
   Diner bij Midjas

Zondag 13 Oktober
   Transfer naar Shenzhen.

Maandag 14 oktober
08:30 u.  World Dental Forum 
19:00 u.  Galadiner

Dinsdag 15 oktober 
09:00 – 13:00 u. World Dental Forum
   Lunch
   Bezoek aan Modern Dental laboratorium

Woensdag 16 oktober
11:50 u.  Vlucht MI961 van Shenzhen naar Singapore
15:45 u.  Verwachte aankomst

Donderdag 17 oktober
   Tour Singapore 
   Diner

Vrijdag 18 oktober
   Vrije dag
   Transfer naar luchthaven

Zaterdag 19 oktober  
00.40 u.  Vlucht KL836 van Singapore naar Amsterdam

* Er kunnen nog kleine wijzigingen in het programma plaatsvinden.
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Dagomschrijving

Vrijdag 11 oktober
Nadat we op de luchthaven van Hong Kong gearriveerd zijn 
en de bagage verzameld hebben, vertrekken we met de 
bussen richting het vijf sterren Marco Polo Hong Kong hotel.

Hoewel we een lange vlucht achter de rug hebben, moeten 
we proberen wakker te blijven om een jetlag zo goed moge-
lijk tegen te gaan. Uit ervaring weten we dat dit geen enkel 
probleem is, zo indrukwekkend wordt de stad al meteen 
ervaren!

Omdat we ook onze tijd in Hong Kong optimaal willen 
gebruiken, maken we onderweg naar het hotel  een stop 
voor een kort bezoek aan het hoofdkantoor en freescentrum 
van Modern Dental. Verstopt tussen de wolkenkrabbers van 
Hong Kong bevindt zich ons digitale hart van de organisatie; 
Digitek. Hier werken ingenieurs en machines samen om met 
de meest nauwkeurige technologieën tot verbluffende resul-
taten te komen. Zirkonium, Titanium en kunststoffen; you 
name it, we mill and print it. Tijdens dit bezoek kunt u de 
imposante machines hun werk zien doen en krijgt u een 
presentatie over deze ingenieuze processen.

Hong Kong
Na het inchecken in het hotel, de kamers zijn rond 15.00 uur 
beschikbaar, heeft u tijd om bij te komen van de reis of alvast 
de omgeving te verkennen. In de avond nemen wij u mee 
voor een diner op de Night Market. Tussen de lokale bevol-
king en de marktkramen laten wij u direct kennismaken met 
het echte leven én het heerlijke eten in Hong Kong. Hoewel 
op straat eten voor een hoop deelnemers in eerste instantie 
niet als een favoriet onderdeel wordt gezien, blijkt elk jaar 
weer dat dit voor de meeste een hele bijzondere ervaring is.

Zaterdag 12 oktober
Natuurlijk kunt u niet in deze wereldstad geweest zijn zonder 
uitgebreid kennis te hebben gemaakt met de geuren, de 
kleuren en het uitgaansleven van deze stad. In de ochtend 
kunt u rustig bijkomen of al genieten van al het moois dat 
de omgeving van het hotel te bieden heeft. In het begin van 
de middag vertrekken we met de groep voor een mooie tour 
waar u de highlights van Hong Kong ziet. Deze interessante 
excursie wordt afgesloten met een muzikaal en feestelijk 
diner bij een Spaans restaurant. Tijdens de avonden en nach-
ten, laten wij degene die dat leuk vinden graag genieten van 
het gezellige uitgaansleven.

Hotel Hong Kong
Tijdens uw verblijf in Hong Kong verblijft u in het vijf sterren 
Marco Polo hotel, dat van alle gemakken voorzien is en zeer 
centraal gelegen is. Enerzijds loopt u zo vanuit het hotel het 
centrum in met vele luxe winkels en aan de andere kant van 
het hotel vindt u de ferry terminal en heeft u vanaf het terras 
op de zesde verdieping een geweldig uitzicht over de skyline 
van Hong Kong. 
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Zondag 13 Oktober
Vandaag verlaten we Hong Kong en reizen we door naar 
Shenzhen. Vanaf het hotel hebben we de transfer met bus-
sen naar Shenzhen toe. Net buiten Hong Kong passeren we 
de douane met China. Voor verblijf in China heeft u een 
visum nodig, maar voor deze oversteek hebben wij dit al voor 
u geregeld.

Na aankomst in het hotel van Shenzhen heeft u de rest van 
de dag vrij om deze bijzondere stad te verkennen. Weer een 
totaal andere sfeer dan u in Hong Kong hebt ervaren, u zult 
merken dat u in China bent! 

Hotel Shenzhen
In Shenzhen verblijven we in het Marco Polo Futian hotel, 
welke op enige minuten loopafstand van de congreslocatie 
gelegen is. Het hotel ligt in het hart van de zakenwijk Futian 
Central Business District. Naast de zakelijke kant is dit gebied 
vooral bekend om de vele elektronica zaken en het nachtleven. 
Uiteraard is ook dit vijf sterren hotel voorzien van alle gemak-
ken die u mag verwachten. Neem een duik in het buitenbad 
van het hotel of houd uw conditie op peil in het fitnesscen-
trum. De modern ingerichte kamers van het hotel hebben vast 
internet en kamerhoge ramen met uitzicht over de stad. 

Maandag 14 en Dinsdag 15 oktober
World Dental Forum 2019
Op maandag de gehele dag en dinsdagochtend staan de 
dagen in het teken van de wetenschap met als algemeen 
thema “Smart Dentistry”. Het World Dental Forum is een 
initiatief van Modern Dental in samenwerking met zijn part-
ners zoals Elysee Dental. Tijdens WDF delen internationale 
gerenommeerde sprekers uit diverse landen hun kennis en 
technische knowhow met u.

Sprekers 
De sprekers en inhoud over de lezingen worden zo spoedig 
mogelijk bekend gemaakt.

Modern Dental Laboratory
Na de lunch op dinsdag vertrekken we aansluitend naar het 
laboratorium van Modern Dental wat ook in Shenzhen gele-
gen is. Modern Dental lab is het grootste lab ter wereld. 

Dagelijks worden hier duizenden tandtechnische werkstuk-
ken geproduceerd. Met meer dan 3000 tandtechnici, kun je 
spreken over een enorme kennisbank met betrekking tot de 
tandtechniek. Na een inleidende presentatie krijgt u een 
uitgebreide rondleiding door het lab. Daarna zult u goed 
inzicht hebben in het doorloopproces van een werkstuk en 
de mogelijkheden die wij u kunnen bieden. 

Woensdag 16 oktober
Na het ontbijt vertrekken we met de bussen richting de luchthaven van Shenzhen. Daar nemen we de binnenlandse vlucht 
naar Singapore waar we verwachten rond  16.00 uur die middag aan te komen. 

Hotel Singapore
Alle hotels tijdens onze reis zijn mooi en bijzonder, maar het hotel in Singapore is wel echt een geweldige afsluiting van 
onze reis. We verblijven deze laatste dagen in het Marina Bay Sands hotel, hét bekendste hotel van Singapore! De Mirana 
Bay Sands is een vijf sterren hotel gelegen aan de Marina Bay in Singapore. Het iconische hotel torent hoog boven de baai 
uit. Het heeft ‘s werelds grootste overloopzwembad op het dak, 20 eetgelegenheden en een casino van wereldklasse. Het 
biedt directe toegang tot het grootste winkelcentrum van Singapore en het ArtScience Museum, met de permanente 
tentoonstelling Futu. Voor Formule 1 liefhebbers is de race route op slechts 1 kilometer afstand en ondanks het feit dat er 
dan geen wedstrijden zijn, wellicht een bezoek waard.



Donderdag 17 oktober
Singapore is een stadsstaat met veel gezichten. Sinds het eind van de vorige eeuw heeft Singapore zich in vele opzichten 
enorm ontwikkeld en is het uitgegroeid tot één van de dichtstbevolkte en één van de meest welvarende landen ter wereld.

Nu is de stad op zowel logistiek als zakelijk vlak één van de belangrijkste steden ter wereld. De stad heeft een uitstekende 
infrastructuur, biedt voortreffelijke medische voorzieningen en is één van de veiligste steden ter wereld. De stad staat 
bekend als shoppingparadijs. Of je nu in één van de grote shopping malls gaat of juist naar de kleinere winkeltjes en mark-
ten, hier vind je vrijwel altijd waar voor je geld. Niet alleen winkelen is naar Europese maatstaven goedkoop, ook zaken als 
openbaar vervoer, uit eten en uitstapjes zijn goedkoper dan in menig Europese hoofdstad.

Op donderdag verkennen wij graag deze imposante stad met u samen. Tijdens een bustour bezoeken we alvast een aan-
tal highlights van deze stad. We sluiten deze eerste indrukwekkende dag af met een gezamenlijk diner.

Vrijdag 18 oktober
Vrijdag zullen we in de loop van de avond weer vertrekken 
richting de luchthaven voor de retourvlucht naar Nederland. 
Voordat we vertrekken heeft u echter nog voldoende tijd om 
de stad verder te verkennen of de laatste inkopen te doen.

Zaterdag 19 oktober
Op zaterdagochtend zijn we vroeg in de ochtend weer in 
Nederland zodat u nog een aardig lang weekend heeft om 
bij te komen van deze reis alvorens u waarschijnlijk maandag 
weer aan de slag moet. Wilt u liever nog wat langer genieten 
van de Aziatische culturen? Neem dan contact op met de 
marketingafdeling van Elysee voor verdere informatie.

Algemene informatie
Zowel de heen- als de terugreis, vliegen we met een rechtstreekse vlucht van KLM. De vluchttijd naar Hong Kong is circa 
11,5 uur. De terugreis vanaf Singapore is bijna 13 uur. Eventueel is het mogelijk om tegen een toeslag én op basis van beschik-
baarheid comfort class stoelen te boeken of stoelen bij de uitgang. Indien u dit wenst verzoeken wij u dit zo snel 
mogelijkheid door te geven.
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Kosten

De kosten van deze unieke nascholing bedragen € 3.550,- 
p.p. op basis van een gedeelde kamer. Deze prijs is inclusief 
de vluchten, het visum, de hotels, deelname aan het WDF 
inclusief galadiner, diners en tours volgens het programma. 
Reisgenoten die niet deelnemen aan het WDF ontvangen 
een korting van € 160,- p.p. De prijs per persoon op basis van 
een eenpersoonskamer gedurende de gehele trip is € 4.350,-

Inschrijf- en 
annuleringsvoorwaarden
U kunt zich inschrijven voor deze nascholingsreis via de web-
site: www.elysee-dental.nl. Het is belangrijk dat u het 
volledige inschrijfformulier invult met de juiste gegevens, 
zoals deze vermeld staan in uw paspoort. Na uw inschrijving 
ontvangt u een rekening voor de aanbetaling van € 400, -. 
Het restant bedrag dient uiterlijk zes weken voor vertrek 
betaald te zijn.

Na inschrijven gelden de volgende annulerings 
voorwaarden:
Bij annulering tot tien weken voor vertrek berekenen wij  
€ 500, - p.p. Bij annulering minder dan tien weken voor ver-
trek zijn wij helaas genoodzaakt de volledige reissom door 
te berekenen.

We raden u aan een reis- en annuleringsverzekering af te 
sluiten. Er is geen collectieve verzekering.

Organisatie
Voor vragen over deze reis kunt u contact opnemen met één 
van de accountmanagers van Elysee Dental. Voor organisa-
torische vragen kunt u terecht bij Jolanda Koetsier via het 
algemene Elysee telefoonnummer: 0172-653300 of via email: 
jolanda.koetsier@elysee-dental.nl
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Voor deze nascholings-
reis zijn KRT-punten

aangevraagd
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