
ÅK MED                    TILL

LONDON  30/11 - 3/12

Nu är det dags för ännu en av våra populära kurser:

Effektiv hypnos i tandvården
samt infektionskontroll  med teori och praktik

med leg. Tandläkare leg. psykoterapeut Nils Norsell



   Weekendkurs i underbara London!
Vi välkomnar er till ytterligare en välarbetad kurs i dagsaktuellt ämne.

Kursprogram 1-2/12 
30/11: Ankomst

1/12: Heldagskurs med infektionskontroll och första delen 
av hypnos inom tandvården.
Dagen varvas med såväl teori som praktiska övningar.

2/12: Heldagskurs i hypnos och dess funktioner inom 
tandvården. Även denna dag varvas teori med praktiska övningar.

3/12: Hemfärd

OBS! Vi har maximerat deltagarantalet till 60 personer!
Först till kvarn......

Kurskostnad: 6.950 kr/person (inkl tre övernattningar på centralt fyrstjärnigt hotell, del 
i dubbelrum med frukost. Lunchbuffé och fika under bägge kursdagarna ingår). 

Enkelrumstillägg: 2.500kr/person

OBS! Resan till och från London/hotellet ingår ej!

Att göra och se i London:
Kombinera gärna resan med några extra 
semesterdagar. Det finns mycket att se 
och göra i London!

Visste du att Andrew Lloyd Webbers fan-
tastiska musical ”Phantom of the opera” 
gästar London under denna period?

Vill du passa på och titta på turistattraktio-
nerna kan vi rekommendera ett besök på 
någon av alla sajter på Internet som säljer 
biljetter. T.ex. www.viatorcom.se

Där kan du boka såväl sightseeingrundor 
som konsertbiljetter: Vem blir inte frestad 
av besök på Towern, Madame Tussauds 
vaxkabinett, Harry Potter studio, London 
Eye, Shakespeare Globe Theatre, båttur 
på Themsen och mycket mera!

Pga att många vill passa på att utnyttja 
några extra dagar i det vackra London har 
vi denna gång valt att inte inkludera resan 
t/r  i kursen. För er bekvämlighet har vi 
bokat tre övernattningar (fredag till mån-
dag) under kurshelgen.

                       Kursgivare Nils Norrsell
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GLOBAL QUALITY LAB  

      Vi ses väl i London?  

Välkommen med din anmälan till ännu en av våra populära kurser!

För information och anmälan kontaktar du Stefan Östlund:

stefan@gql.se eller på tel. 040-914850


