
GLOBAL QUALITY LAB 

I år är huvudtemat kariologi

För mer information och    
anmälan kontakta oss:
www.gql.se
Mail: info@gql.se
Tel: 040-914850
Stefan: 0706-863284

KURSINBJUDAN!

Favorit och på mångas begäran!
I år åker vi till Kreta den 18-25 maj
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Kurs på Kreta 18-25 maj!
Vi åker till mysiga Kolimbari på Chaniakusten

Från Malmö:
Utresa 18 maj från Sturup 16.40      
ankomst Chania 21.00
Hem 25 maj från Chania 22.20 
ankomst Sturup 00.45

Från Arlanda:
Utresa 18 maj från Arlanda 18.45 
ankomst Chania 23.30
Hem 26 maj från Chania 01.00 
ankomst Arlanda 03.45

Från Landvetter:
Utresa 18 maj kl 17.20 
ankomst Chania 21.55 
Hem 25 maj från Chania 23.10 
ankomst Landvetter 01.55

Kursavgift : Tandläkare 7.000 kr, övriga teamet 3.500 kr

Resans pris: 
I resans pris ingår hotell med frukost sju dagar samt lunch/kvällsmat fem dagar. Transferavgifter 
samt måltid på flyget ingår.

Del i dubbelrum (för 2 personer): 9.500 kr/person
Del i familjerum (för 2 personer med möjlighet till extrabädd): 9.950 kr/person
Del i dubbelrum (för 2 personer) med direkt poolaccess till delad pool: 10.900 kr/person
OBS! Vid avresa från Jönköping tillkommer en kostnad på 550kr/person
Enkelrumstillägg: 2.900 kr
Klimatkompensation för flygresan: 120kr/person (frivillig miljöinsats)

Från Kastrup:
Utresa 18 maj från Kastrup 07.00      
ankomst Chania 11.25
Hem 25 maj från Chania 12.45 
ankomst Kastrup 15.20

Från Jönköping:
Utresa 18 maj från Jkp 10.00 
ankomst Chania 15.00
Hem 25 maj från Chania 06.00 
ankomst Jkp 09.10
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Låt oss presentera :

Karius, Baktus och fluortanten

Kursens mål:

Vad vet vi om karies och hur ska vi 
förebygga det?

Uppdaterad kunskap om karies och 
prevention!

Kursen vänder sig till hela teamet!

Vår föreläsare :

Ingegerd Mejáre
Professor eremita, pedodonti, 

Tidigare ansvarig för specialistutbildningen 
vid Eastmaninstitutet.

Forskat inom kariologi, traumatologi och en-
dodonti

Lite vett och etikett i mötet med kariessjukdomen
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Praktisk information om hotellet:
Avra Imperial Beach Resort & spa är ett lyxigt designat femstjärnngt Family Garden-hotell i eleganta omgiv-
ningar, nära stranden och hamnen i byn Kolimbari. Hotellet består av två områden, båda med inbjudande 
pooler. Moderna, snyggt designade rum av olika storlek och utformning, dubbelum, dubbletrum, superiorrum 
och familjerum. En buffé- och tre à la carte-restauranger (internationell, italiensk och asiatisk). På hotellet 
finns även en trevlig loungebar.

Family Garden Inclusive ingår i resans pris och innebär att du äter alla frukostar och fem av sju luncher och 
fem av sju middagar från de generösa bufféerna. 33 cl öl eller ½ flaska vin, läsk eller mineralvatten ingår till 
lunch och middag. 
Ankomst torsdag äter lunch och middag från lördag till onsdag.

Hotellet har fyra pooler varav en inomhuspool och en saltvattenspool.

Internet ingår och finns som Wifi i receptionen och på rummet samt TP-uttag på rummet.

Aktiviteter för stora och små hela säsongen. Lokal underhållning ett par kvällar i veckan. 

Stort och fräscht spa som erbjuder mängder av behandlingar. Här finns även inomhuspoolen med olika en-
ergi- och massageduschar samt jacuzzi. Relaxavdelning med bastu och ångbastu. 

Hotellets spa och inomhuspool har en åldersgräns på 18 år.
•Spa (behandlingar mot avgift)
•Massage

Praktisk information om resmålet:
Väderprognos för Kreta under maj: Dagtemp 25 grader, natt 17 grader, 10 soltimmar per dag, vattentemperatur i 
havet 21 grader.
Valuta: EURO. 
Transfer: ca 45-60 minuter
El: 220V, adapter behövs ej

Strand: Stranden ligger cirka 350 m från hotellet och är en grovkornig sand- och klapperstensstrand. Solstolar och 
parasoller är utan avgift, begränsat antal. 

  www.gql.se, 
För bokning ring: 

0706-863284 alt 040-914850
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