
Kursinbjudan!

GLOBAL QUALITY LAB 

17-24/5 2020 åker vi till  

ljuvliga Rhodos!

Oral Estetik 2.0
”en blandning av konst och vetenskap”

Välkommen på en resa till Rhodos, en av Greklands mest älskade semesteröar, där du kan få upp-
leva såväl total avkoppling som livligt nöjesliv, sevärdheter och shopping.
Rhodos är den största och grönaste av Tolvöarna, med långa fina naturstränder och fler soldagar 
än andra grekiska öar.

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: kurs2020@gql.se
Tel: 040-914850
Stefan: 0706-863284
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Kurs med GQL på Rhodos
17-24/5 2020

Från Sturup:
Utresa 17 maj från Sturup 07.00       
ankomst Rhodos 11.20
Hem 24 maj från Rhodos 23.15
ankomst Sturup 01.40 (25/5)

Från Arlanda:
Utresa 17 maj från Arlanda 07.45 
ankomst Rhodos 12.30
Hem 24 maj från Rhodos 14.00 
ankomst Arlanda 16.50

Från Landvetter:
Utresa 17 maj från Landvetter 07.00 
ankomst Rhodos 11.35
Hem 24 maj från Rhodos 12.55
ankomst Landvetter 15.35

Alla tider är preliminära. Tidsskillnad  +1 timme

Kursavgift : Tandläkare 7.800 kr, övriga teamet 3.500 kr

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

Del i enrumslägenhet (för 2 personer): 10.295 kr/person. 
Del i tvårumslägenhet (för 2 personer): 10.495 kr/person. 
Del i Royal Pool Suite, enrumslägenhet (för 2 personer), med direkt poolaccess: 11.895kr 
Royal pool suite har vi endast ett begränsat antal. Först till kvarn!

Enkelrumstillägg: 1.900 kr
Klimatkompensering ingår i resans pris

Turistskatt tillkommer och betalas direkt till hotellet (3-4 EUR per rum och natt)
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Oral estetik 2.0
”en blandning av konst och vetenskap”

 

Vid en protetisk behandling tas beslut på objektiva och subjektiva grunder. För god 
oral estetik är den subjektiva faktorn av särskild betydelse och förväntningarna hos 
den som ska bära leendet, dvs patienten, måste sättas i första rummet.
Du får med dig ett strukturerad arbetssätt för att ro estetiska behandlingar i land. 
Kursen är rik på patientfall med foto och video.

Dessa frågeställningar och mycket mer kommer vi att arbeta med tillsammans på 
kursen. Kursen vänder sig till hela teamet!

Kursgivare: Melvin Sohrabi

Melvin är specialist i Oral Protetik och driver sin egen 
klinik Estetikakademin i Stockholm.
Melvin har tidigare arbetat på Malmö Universitet samt 
Estmaninstitutet.
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Praktisk information om hotellet: 

Sunwing Kallithea Beach: 
På Sunwing Kallithea Beach är det verkligen nära till allting. Det är bara ett av de skäl som gör att våra gäster kommer 
tillbaka år efter år. Här, på Rhodos nordöstra kust, får hela familjen en avkopplande semester i vackra gröna omgiv-
ningar och med ett äkta grekiskt gemyt. För All Inclusive äter du dina måltider i bufférestaurangen. Hotellområdet är 
grönt och lummigt, med små promenadvägar som leder ner till stranden, där du kan njuta av härliga bad i det kristall-
klara vattnet. Stranden breder ut sig alldeles nedanför resorten och avståndet till stadsmyllret i Rhodos stad är lagom 
långt om längtan efter nöjen och shopping smyger sig på.
Sunwing Kallithea Beach ligger direkt vid havet, i lugna omgivningar. Du hittar ett stort utbud av restauranger, butiker 
och andra nöjen i Rhodos Stad, som ligger ca 4 km från hotellet. Alla rum är utrustade med: Vattenkokare, Mikrovågs-
ugn, Brödrost, Tv, Pool- och strandbadlakan, Hårtork, WiFi ingår, Värdefack, Städning fem dagar i veckan. Vissa rum 
kan störas av intilliggande nattklubb. Detta gäller främst i byggnaden med enrumslägenheter.

Praktisk information om resmålet:
Väderprognos för Rhodos under maj: Dagtemp 25 grader, natt 15 grader, 10 soltimmar per dag, vattentemperatur i 
havet 19 grader.

Valuta: EUR

Transfer: Busstransfer mellan flygplats och hotell ingår.

Pool och strand: Två poolområden, det ena vid huvudbyggnaden Athena och det andra vid lägenhetsbyggnaden He-
lios. Den djupa poolen delas av en träbro som leder till poolbaren. I den här poolen arrangeras vattensporter nästan 
varje dag. Det finns också vattenrutschbanor vid de båda poolområdena, för extra hisnande poollek. 

Aktiviteter: Fitnesscenter, vattengymnastik, gym, utegym, bollsporter såsom tennis, volleyboll och minigolf. Ja, listan 
kan göras hur lång som helst. Hotellet har shower flera kvällar i veckan.

GLOBAL QUALITY LAB 

Mottagare: Avsändare:

Global Quality Lab Malmö AB
Box 21078
200 21 Malmö

B
PORTO BETALT
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