
En svensk buffé i italiensk anda 

• Hur får vi en roligare och mer lönsam vardag med de olika    

digitala lösningar som erbjuds på marknaden? 

• Hur minimerar vi komplikationer vid mer avancerad protetik?  

 Human factors och svagaste länken. 

• Vad säger nationella riktlinjer och hur debiterar vi? 

• Kommunikationen mellan alla i teamet är en förutsättning för 

lyckade resultat – hur kan vi jobba ihop och  

 underlätta för varandra? 

• Hur kan en helt digital behandling se ut? 

Klinikchef och legitimerad tandläkare 

Mats Christiansen, föreläsare 

Introduktion av NeoScan 1000 
 

• Digitalt arbetsflöde  

• ARC solutions CADCAM  

• Teknisk information av NeoScan och scanning  

 till att processa data från klinik till lab. 

• Hands on scanning med NeoScan 

 

Digital Solution Manager, Norden AB 

Mattias Torell 

Kursens innehåll 

 

 

KURSRESA 

UNIQUE DENTAL  
GARDASJÖN ITALIEN 

27/4—1/5 2023  



 27/4 Ankomst, incheckning och välkomstmiddag  

Avresa från exempelvis Arlanda 09.25, ankomst Milano/Linate 12.00. På flygplatsen 
möter guide upp med skylt Unique Dental och tar er med till bussen. Busstransfer 
till Garda. Välkomstdrink vid ankomst på Hotel Relais Rossar. Därefter lunch på golf-
restaurangen följt av konferens. På kvällen promenad till Restaurant De Ville.  

28/4 Konferens och kanottur  

Frukostbuffé. Konferens på förmiddagen med kaffepaus. Lunch på Agri Cultura   
200 m från vårt hotell. Efter lunch blir det en kanottur på Gardasjön. För de mer 
äventyrliga kan man välja att paddla Adigefloden som mynnar ut till Gardasjön. 

Vill ni hellre vandra går det utmärkt att byta kanotturen mot en vandring på Monte 
Baldo. Vi kan utlova magnifika vyer. Dagen avslutas med en festlig fyrarätters mid-
dag på La Val, vår restaurang "ute i skogen". Transport tillbaka till hotellet efter 
middagen ingår.  

29/4 Vingårsbesök och avslutningsmiddag  

Frukostbuffé. Konferens på förmiddagen med kaffepaus. Lunch på Park Del Garda 
alldeles vid sjökanten. På eftermiddagen blir vi upphämtade av buss för kort trans-
fer till den trevliga vingården Zeni. Det blir en rundtur som avslutas med stor vin-
provning med lättare tilltugg. Bussen kör därefter vidare till restaurang Ca Bottona 
för en välsmakande middag med dryck.  

30/4 Fritt program under dagen.  

På kvällen åker vi buss till närbelägna Villa Cariola. Vi bjuds på en fantastisk fyra-
rätters middag med tillhörande dryck i en miljö som slår det mesta.  

1/5 Hemresa  

Busstransfer till flygplatsen. Avresa Milano/Linate 13.00, ankomst Arlanda 15.40. 

 

Anmälan sker till kevin.mijdema@uniquedental.se senast 26/1. 

Obs! Begränsat med platser.  

Pris: 15 490 kr/person inkl. 2,67% moms.  

Kursavgift tillkommer: 3 500 kr/person exkl. 25% 
moms.  

För mer information om kursresan vänligen ring Kevin 
0733-90 01 60 alternativt besök adressen nedan: 
 

https://www.escapetravel.se/tillbud/garda_unique-dental-2023/  

https://www.escapetravel.se/tillbud/garda_unique-dental-2023/

