Modul 1 den 20. – 23. januar 2022 i Adelgade 58, centralt i
København.
Modul 2 og 3 den 28. april – 1. maj og 20. – 23. oktober 2022
på Kursuscenter Ådalen på Sjælland.

4.500 DKK inkl. logi.
– ratebetaling er mulig, se nedenfor.

: Kursuscenter Ådalen, Kyndeløse Strandvej 22C, 4070 Kirke Hyllinge,
Hornsherred på Sjælland. Se meget mere på https://visitaadalen.dk.
: Retreatet starter torsdag den 20. oktober 2022 kl. 16.30 med fællessamling
i salen. Ved ankomst vil du blive tilbudt kaffe /te og en snack. Der er ankomst fra kl. ca. 16.00.
Retreatet slutter søndag den 23. oktober 2022 2022 kl. 14.30.

Med offentlig transport til kursuscentret fra København tager det ca. 1t25m inkl. en gåtur de sidste
600 meter fra stoppestedet ‘Nørrevang’. Tag toget til Hvalsø St. og bus 219 mod Kirke Hyllinge.
Alternativt til den lille gåtur kan du blive hentet.
I bil tager det ca. 1 time fra København. Samkørsel kan arrangeres, men ikke garanteres.

Rummelige tosengs og tresengs værelser med fælles toiletter og bad på gangen. Sengelinned og
håndklæder kan lejes for 100 DKK eller medbringes. Det er muligt for flere deltagere efter aftale at
indkvartere sig på enkeltværelse mod ekstra gebyr på 600 DKK.
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For træningsforløbets faste deltagere den 15. juni 2022.
For deltagere efter aftale med deltagelse kun på modul 3: så længe pladser haves.
Rettes direkte til Naja Vita Nielsen tlf. 40 54 33 83, info@naja.nu eller via
tilmeldingsblanketten.



Kursuspris med undervisning 3.200 DKK pr. modul.



Ophold inkl. overnatning i dobbeltværelser pr. modul 1.300 DKK pr. person.



Modul 3: Ophold ekskl. overnatning pr. modul 850 DKK pr. person.



Modul 3: Enkeltværelse muligt for enkelte deltagere mod ekstragebyr 600 DKK.

De 3 aftensmåltider kan tilkøbes (anbefales) på
kursusstedet til 100 DKK/måltid. Beløbet indbetales til kursusstedet på modul 2 og 3 via mobilepay.
Du varetager egen medbragt forplejning til morgenmad, frokost og snacks. Der er køleskab og lille
ovn. Blandt deltagerne kan der evt. laves aftale om fællesindkøb i eks. Ejby Netto.
Te, kaffe, komælk, havremælk serveres samt en bid chokolade eller kiks.

Tilmelding gælder til modul 3 og sikres ved indbetaling af depositum på 1.600 DKK. Tilmeldingen er
økonomisk forpligtigende efter 15. juni 2022.
Kursuspris og betaling for ophold og logi indbetales ved bankoverførsel til Naja Vita Nielsen,
Stibjærgvej 19, 4370 St. Merløse. Danske Bank reg.nr. 3409 kontonr. 1302 4006. IBAN: DK 8530 0000
1302 4006. Swift: DABADKKK.
Ved bekræftet bookning af enkeltværelse for enkelte deltagere skal der hertil lægges et
ekstragebyr på 600 DKK.
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Den totale pris for modul 3 på 4.500 DKK kan naturligvis betales samlet, men det er også muligt at
betale i 2 rater:

1. rate/depositum: For at sikre din plads indbetales 1.600 DKK for at sikre din tilmelding.
2. rate: Restbeløb af kursusgebyr for 3. modul 1.600 DKK samt ophold og logi 1.300 DKK samt evt.
gebyr for enkeltværelse 600 DKK samt evt. gebyr for sengelinned 100 DKK betales senest 1. august
2022.
Du er velkommen til at kontakte Naja for et forslag, der passer dig og din økonomi bedre!
:

1.

For deltagerne på træningsforløbet, som har ønsket dette 3. modul, er tilmeldingen
økonomisk forpligtigende fra den 15. juni 2022.
2. For deltagere, der efter aftale springer på modul 3 uden at have gennemført modul 1 og 2,
gælder: Ved afbud senere end 6 uger før kursusstart på modul 3 (20. oktober 2022)
refunderes depositum 1.600 DKK samt gebyr for ophold og logi 1.300 DKK ikke, i alt 2.900
DKK.
Du får dit indbetalte depositum eller kursusgebyr retur, hvis et
modul ikke kan afholdes pga. landets covid-19 situation.

Det er muligt og anbefalet at bestille individuelle sessioner i forløbet. Se website www.naja.nu for
info om priser og klinik i København og på Midtsjælland samt online sessioner.
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