Kursinbjudan
Den 8-15 maj åker vi till

Gran Canaria !

En otroligt lärorik kurs
som vänder sig till
hela kliniken (och med
glimten i ögat):

”BOTA BRA
MEN HÄMMA
BÄST!”

GLOBAL QUALITY LAB

Vi bor på ett lyxigt ”all
inclusive”-hotell i soliga
Playa del Inglés på Gran
Canaria. Vad kan väl vara
bättre än en kurs där man
även äter gott och kan sola
och bada på fritiden?
För mer information och
anmälan kontakta oss:
www.gql.se
Mail: info@gql.se
Tel: 040-914850
Stefan: 0706-863284

Kurs med GQL på
Gran Canaria 8-15 maj!
Från Kastrup:
Utresa 8 maj från Kastrup 08.15
ankomst Las Palmas 13.30
Hem 15 maj från Las Palmas 14.50
ankomst Kastrup 20.55

Från Arlanda:
Utresa 8 maj från Arlanda 07.30
ankomst Las Palmas 12.20
Hem 15 maj från Las Palmas 13.50
ankomst Arlanda 20.25

Kursavgift : Tandläkare 5.400 kr, övriga teamet 2.400kr
Resans pris:

I resans pris ingår hotell med all inclusive (som innebär att frukost, lunch, middagsbuffé samt lokala drycker ingår. Transferavgifter samt måltid på flyget ingår.

Del i tvårumssvit (för 2 personer): 8.900 kr/person
Enkelrumstillägg: 1.500 kr
Klimatkompensation för flygresan: 100kr/person (frivillig miljöinsats)

Vår roligaste kurs någonsin?

Trots mångårig erfarenhet av att arrangera populära kursresor, kan vi nog garantera att detta kommer att
bli en av de mest oförglömliga.......
Låt oss presentera :

”BOTA BRA MEN HÄMMA BÄST!”
Kursens mål:
Att känna till vad som är möjligt inom paradontologin idag,
och veta vilka faktorer som styr ett lyckat behandlingsresultat.
Kursen fokuserar på föreläsningar och falldiskussioner
men också på de motiverande åtgärder och samtal som
gör att patienten kan hålla sig frisk och behålla ett parodontalt och protetiskt behandlingsresultat.
Kursen vänder sig till hela tandvårdsteamet.

Vår föreläsare och underhållare:
Mycket stolta presenterar vi Claes Virdeborn för er!
Claes är specialist i paradontologi och verksam som klinikchef vid specialisttandvården i Folktandvården Kronoberg.
Vid sidan om tandvården arbetar han med musik och komik. Han har bl.a. skrivit manus för SVT och gett ut flera
CD.
Claes bakgrund och hans inlevelsefulla föreläsningsteknik
varvat med en varm humor borgar för en kurs långt utöver
det vanliga!

Praktisk information om hotellet:

Sunprime Atlantic View Suites & Spa ligger i populära Playa del Inglés på Gran Canaria. Det här är en modern och
påkostad anläggning där allt är noga genomtänkt. Du bor i designade sviter med hög komfort. Förutom vår härliga
frukostbuffé erbjuder restaurang Prime Kitchen ett varierat utbud av internationella rätter och lokala specialiteter. I
wellnessavdelningen kan du träna på hotellets gym, beställa massage och olika skönhetsbehandlingar. Trevligt poolområde med tre uppvärmda pooler. Sunprime Atlantic View Suites & Spa passar alla typer av grupper som uppskattar
hög komfort, god design högklassig mat och goda viner.
Hotellet ingår i Vingresors vuxenkoncept och det märks överallt! Från den låga ljudnivån i restaurangen till de plaskfria
poolerna. Ett annat plus är att hotellet ligger nära Playa del Inglés shopping- och nöjesutbud samt flera golfbanor.
Ljusa och rymliga lägenheter med balkong eller terass, de flesta med utsikt över poolområdet. Möjlighet till Internet i
alla lägenheter (mot avgift).
OBS! Detta är ett barnfritt hotell! Kursdeltagare som vill ta med sig familjen erbjuds boende på närliggande
hotell.

Praktisk information om resmålet:
Väderprognos för Playa del Inglés under maj: Dagtemp 23 grader, natt 18 grader, 9 soltimmar per dag, vattentemperatur i havet 19 grader.
Valuta: EURO. Tänk på att Gran Canaria är en skattefri zon och räknas som resmål utanför EU när det gäller införsel
av varor.
Transfer: Flygplatsen ligger på östra delen av ön och Playa del Inglés på södra delen. Transfer sker med buss och tar
ca 30 minuter.
El: 220V, adapter behövs ej
Strand: Stranden i Playa del Inglés är den som tar emot flest besökare på hela ön, men det finns plats för alla. Från
den norra änden sträcker den sig flera kilometer ner mot Maspalomas sanddyner, och den är lika attraktiv utmed hela
sin längd. Här finns det mesta man kan begära av en strand, utom möjligen bra snorklingsmöjligheter. Utmed strandens norra del löper Playa del Inglés strandpromenad med alla dess barer och restauranger.
Shopping: Ojojoj, var ska man börja? I Playa del Inglés finns det mesta till salu, till mer eller mindre fördelaktiga priser. Märkeskläder trängs med billig konfektion, elektronik och skor finns överallt och i livsmedelsbutikerna finns både
mat och dryck till souvenirer eller omedelbar konsumtion.
Aktiviteter: På Gran Canaria finns ett enormt utbud av aktiviteter! För den golfintresserade finns ett flertal banor
att välja på. För vattensportaren erbjuds dykning, snorkling, djuphavsfiske, ett stort aqualand, segling m.m. Vill man
utforska ön på egen hand är det inte så dyrt att hyra en bil för att t.ex. besöka vulkankratrar, den otroligt vackra Fatagadalen eller någon av alla marknader som finns på ön. För den fågelintresserade rekommenderas ett besök i den
fantastiska fågelparken Palmitos Park.

GLOBAL QUALITY LAB

En kursresa i samarbete mellan GQL AB och dpblå
www.gql.se, www.dpbla.se

