6-12.05,+13. -19.06, + 30.09-6.10. 2007

Et hyggeligt familiedrevet hotel nær busstop og stationen i Montegrotto Terme, 40 min syd for
Venedig. Et godt sted for udflugter til Padova, Venedig, Treviso, Bassano del Grappa, Vicenza
og Verona, der kan nås indenfor en time med bus eller tog.
Værelserne er enkle, alle med balkon, privat bad, hårtørrer, Tv og sikkerhedsboks
Fællesområderne er meget smukke, der er bl.a. en lille japansk have hvor man kan meditere
dyrke Tai Chi, Qi-Gong m.m.Mange steder i hotellet møder man den japanske inspiration.
Restauranten er smuk og stilfuld og maden bliver tillavet med fokus på sundhed.
Middagen bliver serveret ved bordene.
Pakken inkluderer:
Fly: København-Venedig-København, med ordinært rutefly
6 nætter i dobbelt eller enkeltværelse værelse med bad/toilet, pris for eneværelse 300 kr
Helpension
Doctors visit inden behandlinger
Basis behandlingspakken (6x mudderbehandling med efterfølgende ozon bad samt 6x
massage a 25min.) ,tilbud om aquagym i gruppe og 1 aktivitet med afspændingspædagog
Lån af badekåbe.
Yderligere behandlinger bestilles og afregnes direkte med hotellet.
Fri afbenyttelse af pools, fitness afd. sauna, dampbad m.m.
Togbillet til tur/retur til Venedig
Busbillet tur retur til Padova
Dansk afspændingspædagog rejser med og der kan tilbydes flere aktiviteter såsom
stavgang, qi-gong og stressbehandling. Der afregnes særskilt derfor på stedet.
Der vil blive arrangeret 2 halvdagsudflugter til hhv. Venedig, hvor man på egen hånd kan
udforske byen, som man har lyst og interesse for, fx shoppe eller besøge museer og til Padova
om lørdagen, hvor det er markedsdag. Vi tager med den offentlige transport, som er både
billig og hurtig.
Hvis der er stemning for at leje en byguide, kan dette lade sig gøre, men er ikke inkluderet i
prisen.
Pris Dkr. pr. person 8.500,Depositum Dkr. 1.000,- betales ved tilmelding
Evt. afbestillingsforsikring er 5 % , kr. 425, der betales sammen med depositum.
Restbeløbet betales senest 8 uger før afrejse.
Undersøg om din privatforsikring dækker ved sygdom, så du sparer afbestillingsforsikringen
Rejsen gennemføres ved min. 12 tilmeldte
TILMELDING TIL CHRISTINE GOTTLIEB mail.: c-gottlieb@mail.dk tlf.: 3965 8027
Teknlisk arragør: Gaia Rejser, medlem af rejsegarantifonden, samt www Rejsebixen.dk

