
Kursinbjudan!

GLOBAL QUALITY LAB 

25/5 - 1/6 2019 åker vi till  

ön Brac i Kroatien!

I år är huvudtemat VATTEN

Brac är en av Kroatiens största öar, och rymmer allt det som gjort landet så populärt: stränder, 
vacker natur, spännande restauranger och massor av aktiviteter.
Allt finns på nära håll, utan tröttande transporter och väntetider. Vi reser till den lilla staden         
Supetar, på öns norra sida, nära både stranden och den lilla stadens centrum där det finns gott om 
restauranger och andra nöjen av det mer stillsamma slaget.

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
Tel: 040-914850
Stefan: 0706-863284
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Kurs med GQL i Kroatien
25/5 - 1/6 2019!

Från Sturup:
Utresa 25 maj från Sturup 08.30       
ankomst Split 10.50
Hem 1 juni från Split 20.30
ankomst Sturup 22.50

Från Arlanda:
Utresa 25 maj från Arlanda 16.15 
ankomst Split 19.00
Hem 1 juni från Split 19.50 
ankomst Arlanda 22.35

Från Landvetter:
Utresa 25 maj från Landvetter 07.25 
ankomst Split 10.10
Hem 1 juni från Split 19.15
ankomst Landvetter 22.00

Från Norrköping:
Utresa 25 maj från Norrköping 16.40 
ankomst Split 19.40
Hem 1 juni från Split 11.35
ankomst Norrköping 14.30

Kursavgift : Tandläkare 7.500 kr, övriga teamet 3.500 kr

Resans pris: 
I resans pris ingår hotell med all inclusive, transferavgifter samt måltid på flyget.

Del i dubbelrum (för 2 personer): 8.300 kr/person. 
Del i trerumslägenhet (för 4 personer): 8.300 kr/person. 
Enkelrumstillägg: 3.500 kr
Klimatkompensation för flygresan: 150 kr/person (frivillig miljöinsats)
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Vattnets betydelse för god tandhälsa 

 

Vatten behövs på tandkliniken till många ändamål. Men, hur säkerställer vi att vatt-
net är tillräckligt rent och fritt från smittämnen? Hur undviker vi smittspridning från 
vattnet till patient och mellan patienter? Vad gäller egentligen om dricksvatten och 
tandhälsa? Fluorid, kalcium och magnesium tillsatt i vatten. Ger det kariespreven-
tion eller ej? Dessa frågeställningar och mycket mer kommer vi att arbeta tillsam-
mans med på kursen. Kursen vänder sig till hela teamet!

Kursgivare:Kenneth M Persson

Tekn dr samt professor i teknisk vatten-     
resurslära Lunds Tekniska Högskola

Vi kommer även att ha temadagar! 
En produktspecialist från Ivoclar-Vivadent föreläser om cementeringsteknik.
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Praktisk information om hotellet: 

Waterman Supetrus Resort är ett mycket populärt och omtyckt Family Garden-hotell som passar perfekt för hela 
familjen. På hotellet finns massor att göra för alla åldrar. Waterman Supetrus Resort ligger i lugna omgivningar och 
har en stor trädgård. Hotellet består av flera byggnader och områden och ligger utspridda likt en semesterby, där varje 
del har sin egen karaktär. Hotellet erbjuder flera pooler och barnpooler, det ligger också invid flera stränder, för dig 
som föredrar havsdopp och strandliv. I hotellets spa kan du njuta av sköna behandlingar. Det finns också gym både 
inomhus och utomhus, för dig som vill träna på semestern. Den mysiga hamnen i Supetar ligger på bekvämt prome-
nadavstånd, här hittar du butiker, restauranger och trevliga uteserveringar.
Hotellet har 9 pooler, jacuzzi i hotellets spa och vid inomhuspoolen i Sentido Kaktus, solstolar vid pooern, parasoll 
vid poolen, badhanddukar mot avgift. Wifi finns både i allmänna utrymmen och på rummen. Alla måltider serveras 
i restaurang Adria. Tre kvällar i veckan serveras temamiddagar. Aktiviteter för både stora och små hela säsongen. 
Kvällstid är det lokala shower flera gånger i veckan.

Praktisk information om resmålet:
Väderprognos för Brac under maj: Dagtemp 23 grader, natt 16 grader, 8 soltimmar per dag, vattentemperatur i 
havet 17 grader.
Valuta: Kuna (Forex kurs nov -18 1 SEK ger dig 0,67 HRK)
Transfer: Flyget landar utanför Split. Transport med buss till hamnen i Split tar ca 45 minuter där ni inväntar färja/kata-
maran som tar er till Brac. Båtresan tar 30-50 minuter. 
Pool och strand: Hotellet har nio pooler varav två har 16-årsgräns samt en inomhuspool. Nedanför hotellet 
finns två allmänna stränder. Badskor rekommenderas då det kan vara stenigt. 
Aktiviteter: Även om din resa handlar mycket som sol, bad och avkoppling ska du inte missa chansen att se dig 
omkring när du är på Brac. Du kan lätt resa runt på ön med buss, kanske kombinerat med en fotvandring i det vackra 
landskapet. Vill du se det gamla kejsarpalatset i Split kan du resa över med färjan på någon halvtimme, och till flera av 
öarna runtomkring Brac går det också regelbundna båtturer.

GLOBAL QUALITY LAB 

Mottagare: Avsändare:

Global Quality Lab Malmö AB
Box 21078
200 21 Malmö

B
PORTO BETALT
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