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HEALTH BY ROSENBOM – TRÄNINGSRESA TILL KROATIEN
25 - 29 maj, 2019

Vårens träningsresa går till natursköna Kroatien. Vi bor i Makarska, precis vid vattnet nära både
restauranger och natur. En idealisk plats för träning! Vi tränar utomhus, både funktionell
styrketräning och löpning. Vi utnyttjar stränder, parker och bergen. Som vanligt en skön
blandning av hård träning, tid för relax samt njutning av god mat & dryck.

HOTELL
Hotel Osejava, Makarska

Vi bor på 4-stjärniga Hotel Osejava i den charmiga staden Makarska. Hotellet ligger i slutet av
strandpromenaden och här bor vi på bekvämt promenadavstånd till restauranger, caféer och en mysig
hamn. Från hotellets uteservering ser du hamnen med båtar som guppar i Kroatiens välkända
kristallklara vatten. Här har vi en magisk utsikt mot kustens majestätiska berg. Från flygplatsen tar det
cirka 1 timme och 20 minuter att ta sig till Hotel Osejava.
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FLY G
25 maj

Stockholm – Split

07.35 – 10.20

29 maj

Split – Stockholm

13.00 – 15.40

Ovan flyg är med Norwegian.
Vill du flyga från annan ort än Stockholm, kontakta oss så tittar vi på alternativ.

PRIS
Pris per person:

10 595 SEK

I priset ingår:
-

Flyg med Norwegian inklusive flygskatter

-

Ankomst- och avresetransfer

-

4 nätter i delat dubbelrum på ovanstående hotell

-

Frukostbuffé

-

3 luncher inklusive dryck

-

3 middagar inklusive dryck

-

Träning med PT Kerstin Rosenbom och Gruppträningsinstruktör Ulrika Törnblom

-

Ett pass blir Stand Up Paddle i kristallklart vatten

VALFRIA TILLÄGG
Enkelrumstillägg för dig som önskar bo i eget rum:

1500 kronor

Havsutsikt:

700 kronor

Avbeställningsskydd:

385 kronor
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REGLER & VILLKOR
Vid anmälan till resan betalas en handpenning på 3 000 kronor. Slutbetalning ska vara oss tillhanda senast den 25
april. Slutfaktura mailas ut i mitten av april.

Önskar du avbeställningsskydd kostar detta 385 kronor. Vi använder oss av Solid Försäkringar. Önskar du
avbeställningsskydd betalar du in 3000 kronor + 385 kronor vid betalning av handpenning.
Vänligen meddela oss om du önskar bo i enkelrum så bokar vi in eget rum till dig.

Betalning sker till vårt bankgiro 5804 - 7572. Märk din inbetalning ”Health by Rosenbom” och ditt namn. Vill du
betala med kort - kontakta oss så ordnar vi detta.
För att kunna genomföra resan behöver vi 12 resenärer inbokade senast den 2 decemer. Vänligen
notera att vi måste ställa in resan vid lägre deltagarantal. Ni får besked senast den 3 december om
vi skulle behöva ställa in resan (och får då pengarna tillbaka som ni betalt in för handpenningen).

Bagageregler: 1 handbagage á max 10 kg, 2 x incheckade väskor á 20 kg.

Vänligen meddela oss om du har matallergier.

Rex Travel reserverar sig för förändringar utanför vår kontroll som kan påverka resans pris och/eller resans
program. Exempel på dessa kan vara tidtabellsändringar, förändrade valutakurser, strejk, höjda flygskatter etc. Om
valutakurser och flygskatter höjs meddelar vi er detta inför slutbetalningen.

Varmt välkommen med till Kroatien!

