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Bli med til
vulkanske og
vakre Sicilia
Fokus på yoga og pilates, 11.-15. oktober 2013

For mer informasjon om turen, kontakt Jette: 91 80 75 76
Påmelding: jette@dengodeopplevelse.no
Den Gode Opplevelse spesialsyr reiser
for grupper, privatpersoner, organisasjoner og bedrifter. Vi har som mål å
skape opplevelser som både beriker ditt
intellekt og dine sanser.
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Bli med til
vakre Sicilia!
Samarbeidet mellom Elixia CC Vest og
Den Gode Opplevelse fortsetter, og
vi inviterer deg med til inspirerende
og vakre Sicilia 11.-15. oktober.
Vi flyr til Catania, via Berlin, og buss frakter oss til
badebyen Giardini Naxos, nær Taormina. Her bor vi
ved kysten, på Hellenia Yachting Club. Se hotellet på:
www.helleniayachtinghotel.com.
Trine Tschudi er fortsatt med
oss som instruktør og
motivator, og det legges
opp til minst 2 treningsøkter
pr dag. Yoga før frokost og
pilates på ettermiddagen.
Det bli også lagt opp til
ekstra formiddagsøkter med Trine,
hvor hun avgjør
treningsform.

Pris pr. person: NOK 8 690,Prisen inkluderer følgende:
• flight Oslo-Catania, med Air Berlin, via Berlin
• transfer fra flyplass til hotell t/r
• overnatting på 4* hotell med frokost i
standard dobbelt rom
• 2 middager
• guidet utflukt til Savoca, Gudfarens hjemby
• 1 treningsøkt fredag ettermiddag
• minimum 2 treningsøkter lørdag, søndag
og mandag
• 1 treningsøkt tirsdag morgen
Påmelding innen 30 august 2013.
Påmelding er bindende og 25% av reisens pris innbetales ved påmelding. For å kunne gjennomføre
turen til oppgitt pris må vi ha med min. 17 personer.
Ved færre påmeldinger enn 17 personer, kan prisen
bli noe høyere pr person, eller kansellert i sin helhet.
Ved en evt. avbestilling: Se våre regler på
www.dengodeopplevelse.no
Tillegg for sjøutsikt: NOK 200,- pr person pr døgn
Tillegg for enerom: NOK 300,- pr person pr døgn.
Utreise: Oslo Lufthavn - Berlin 11 oktober kl. 0630 - 0805
Berlin - Catania 11 oktober kl. 1025 - 1305
Retur: Catania - Berlin 15 oktober kl. 1420 - 1700
Berlin - Oslo Lufthavn 15 oktober kl 2135 - 2310
For påmelding, kontakt Jette Sollid Høegh:
jette@dengodeopplevelse.no
For mer informasjon om turen, kontakt Jette på
tlf: 918 07 576 eller Trine på 908 74 700

Les mer om Den Gode Opplevelse på:
www.dengodeopplevelse.no

