Kursinbjudan
9-16 maj 2018 åker vi till

Puerto de Mogan!

Vi bor på ett fyrstjärnigt hotell i idylliska fiskebyn Puerto de Mogan på sydkusten av
Gran Canaria. Vad kan väl vara bättre än en lärorik kurs där man äter gott och kan
sola och bada på fritiden? Till denna dagsaktuella kurs vänder vi oss till alla tandläkare och hela ert team!
För mer information och anmälan kontakta oss:
www.gql.se
Mail: info@gql.se

GLOBAL QUALITY LAB

Kurs med GQL på
Gran Canaria 9-16 maj 2018!
Från Kastrup:
Utresa 9 maj från Kastrup 09.15
ankomst Las Palmas 13.35
Hem 16 maj från Las Palmas 14.55
ankomst Kastrup 21.05

Från Arlanda:
Utresa 9 maj från Arlanda 08.55
ankomst Las Palmas 13.40
Hem 16 maj från Las Palmas 15.05
ankomst Arlanda 21.40

Från Landvetter:
Utresa 9 maj från Landvetter 08.10
ankomst Las Palmas 12.45
Hem 16 maj från Las Palmas 14.05
ankomst Landvetter 20.20

Kursavgift : Tandläkare 7.500 kr, övriga teamet 3.500 kr
Resans pris:

I resans pris ingår hotell med helpension (I helpension ingår frukost, lunch och middag alla dagar,
exklusive dryck) Transferavgifter samt måltid på flyget ingår.

Del i tvårumslägenhet (för 2 personer): 9.250 kr/person.
Del i trerumslägenhet (för 4 personer): 9.150 kr/person.
Enkelrumstillägg: 2.200 kr
Klimatkompensation för flygresan: 150 kr/person (frivillig miljöinsats)

PROTETIK OCH LIVSKVALITET
Relationen mellan patient och vårdgivare har förändrats över tid på olika vis. Den
”moderna” patienten ställer allt högre krav på inflytande över vårdens innehåll och
utformning. Andelen äldre i befolkningen ökar, liksom antalet tänder kvar att vårda.
Hur ska tandvården förhålla sig till detta och vad är bäst för patienten? Kursen kommer att fokusera på etiska dilemman i olika situationer och olika åldrar samt protetikens betydelse för oralt relaterad livskvalitet.
Kursen vänder sig till hela teamet!

Vår föreläsare under kursveckan:
Ur kursinnehållet:

Ingrid Collin Bagewitz

Ersätta tandförlusten med implantat,
tandstödd bro eller avtagbar protes?
Implantatstödd bro eller täckprotes på
implantat?
Hur många tänder behövs?
Slitagebett - höja eller inte, hur mycket
och på vilket sätt?
Fula men friska tänder - professionellt
förhållningssätt

Odont dr. Övertandläkare oral protetik
Specialisttandvården Karlskrona

B

Mottagare:

PORTO BETALT

Avsändare:
Global Quality Lab Malmö AB
Box 21078
200 21 Malmö

Praktisk information om hotellet:
Cordial Mogan Valle är ett fyrstjärningt hotell med lugnt läge i den idylliska fiskebyn Puerto de Mogán. Hotellet har tre poolområden med en uppvärmd pool i vardera samt ett litet vattenlekland för de yngsta. Här finns
även ett spa för skön avkoppling samt också flera möjligheter för dig som vill ha en aktiv semester. I omgivningarna runt Cordial Mogan Valle finns höga berg som kastar skugga över hotellet under vissa delar av
dagen.
Smakfullt inredda lägenheter i modern design. Tvårumslägenheterna (ca 45 m2) har sovrum och vardagsrum,
trerumslägenheterna (ca 56 m2) har två sovrum, ett vardagsrum och två badrum.
I lägenheterna:
Fläkt i alla rum. Balkong eller terrass av varierande storlek. Enkelsängar. Extrabädd i bäddbar soffa.
Tv med lokala kanaler. Kassafack mot avgift. Pentry. Kokplattor. Enkel köksutrustning. Kylskåp
Mikrovågsugn. Brödrost. Vattenkokare. Kaffebryggare. Matplats. Hårtork.Badkar eller dusch.. Wc

Praktisk information om resmålet:
Väderprognos för Puerto de Mogan under maj: Dagtemp 23 grader, natt 18 grader, 10 soltimmar per dag, vattentemperatur i havet 20 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 Puerto de Mogan på södra delen. Transfer sker med buss och
tar ca 2 timmar.
El: 220V, adapter behövs ej
Pool och strand: Hotellet har tre poolområden, med en pool i vardera, samt ett ca 100 m2 stort vattenlekland,
splash park. Det finns en ca 250 m lång och konstgjord sandstrand.
Shopping: Ojojoj, var ska man börja? På Kanarieöarna 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

