Kursinbjudan
4-11 maj 2016 åker vi till

Gran Canaria !

Vi bor på ett lyxigt ”all inclusive”-hotell i soliga Playa de Amadores på Gran Canaria.
Vad kan väl vara bättre än en kurs där man äter gott och kan sola och bada på fritiden? Till denna dagsaktuella kurs vänder vi oss till alla tandläkare och era team!
För mer information och anmälan kontakta oss:
www.gql.se
Mail: info@gql.se
Tel: 040-914850

GLOBAL QUALITY LAB

Kurs med GQL på
Gran Canaria 4-11 maj 2016!
Från Kastrup:
Utresa 4 maj från Kastrup 09.15
ankomst Las Palmas 13.35
Hem 11 maj från Las Palmas 14.55
ankomst Kastrup 21.05

Från Arlanda:
Utresa 4 maj från Arlanda 07.30
ankomst Las Palmas 12.20
Hem 11 maj från Las Palmas 13.50
ankomst Arlanda 20.25

Från Landvetter:
Utresa 4 maj från Arlanda 07.30
ankomst Las Palmas 12.05
Hem 11 maj från Las Palmas 13.25
ankomst Landvetter 19.40

Kursavgift : Tandläkare 5.600 kr, övriga teamet 2.500 kr
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 enrumslägenhet med havsutsikt (för 2 personer): 11.500 kr/person.
Från Landvetter tillkommer 550kr
Enkelrumstillägg: 1.850 kr
Klimatkompensation för flygresan: 125 kr/person (frivillig miljöinsats)

Käkens funktion och rekonstruktion!
GQL kan återigen presentera en kurs med dagsaktuellt ämne!
Under en vecka på solsäkra Kanarieöarna får vi med ledning av våra
experter på området lära oss allt ifrån käkens uppbyggnad och nationella
riktlinjer för oral protetik till att fördjupa oss i aktuell vetenskap inom ämnet.
Kursen vänder sig till hela teamet!

Våra föreläsare under kursveckan:
Professor Johan Gunne, Umeå Universitet

Johan Gunne har ett förflutet som professor i
oral protetik såväl i Norge som i Sverige. Hans
forskning har varit inriktat mot dentala implantat
och han har hållit många kurser inom avtagbar
protetik. Dessutom har han varit medförfattare
till ett antal läroböcker i oral proteti samt utbildat
specialister i ämnet.

Professor Karl-Erik Kahnberg

Karl-Erik Kahnberg, professor emeritus vid Göteborgs
universitet avd för käkkirurgi. Har publicerat cirka 150
vetenskapliga artiklar inom Oral och Maxillofacial kirurgi
med tonvikt på implantatkirurgi, orthognatkirurgi och
käkledskirurgi. Har även skrivit en bok om bentransplantat
och implantat samt är co-editor för en ny lärobok i Oral och
Maxillofacial kirurgi.

B

Mottagare:

PORTO BETALT

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

Praktisk information om hotellet:
Gloria Palace Royal är ett elegant och vackert hotell med hög standard och komfort. Hotellet ligger högt i
Playa de Amadores med en härlig utsikt över havet och den vita sandstranden. På Gloria Palace Royal finns
möjlighet till både avkoppling och en aktiv semester. Här finns två stora solterrasser med inbjudande pooler,
gym samt ett läckert spa där du kan skämma bort dig själv en stund. Obs! Spa/relax-avdelningen stänger för
ombyggnad den 9 maj. Vill du besöka den så ska du alltså göra det i början av resan!
Wifi ingår på hela hotellet. Badhanddukar ingår.
Kassafack mot avgift. Enkel köksutrustning. Kylskåp. Mikrovågsugn i vissa lägenheter. Vattenkokare finns att
låna. Kaffebryggare. Matplats på balkongen. Hårtork. Badrock. Badkar med dusch
Frukostbuffé kl. 07.30-10.30, lunchbuffé kl. 13.00-15.30 och middagsbuffé kl. 18.30-21.30
Spa och wellnesscenter med uppvärmd inomhuspool med jacuzzi (åldersgräns 16 år). Inomhuspoolen, jacuzzi
samt ångbastu och bastu får användas gratis. Gym finns både inomhus och utomhus.

Praktisk information om resmålet:
Väderprognos för Playa de Amadores 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 Playa de Amadores på södra delen. Transfer sker med buss
och tar ca 1 timme och 15 minuter.
El: 220V, adapter behövs ej
Strand: Från hotellet kan du ta hissen ner till huvudvägen, som leder till stranden som är en 500 m lång finkornig
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.
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