: 1. juni (sen eftermiddag) – Pinsemandag 6. juni (15.00) 2022

Retreatet starter onsdag den 1. juni 2022 kl. 19.15 med fællessamling i salen efter
aftensmad kl. 18.30. Ved ankomst vil du blive tilbudt kaffe /te. Der er ankomst fra kl. ca.
16.00. Retreatet slutter Pinsemandag den 6. juni 2022 kl. 15.00. Det seneste
afrejsetidspunkt fra kursusstedet er kl. 16.00 den 6. juni.
:
Inspiratoriet, Silleballe 17, 8305 Samsø. Se meget mere på www.inspiratoriet.org, hvor du
også finder en flot video om kursusstedets faciliteter.

Dobbeltværelser med fælles toiletter og bad på gangen. Medbring sengelinned og
håndklæder. Sengelinned og håndklæder kan lejes for 100 DKK, som betales på stedet.
Dundyner og puder findes på stedet. Det er muligt for flere at få enkeltværelse mod
ekstra gebyr på 700 DKK.

Enkeltværelse

3.400,00 kr.

4.100,00 kr.

7.500,00 kr.

Delt dobbeltværelse

3.400,00 kr.

3.400,00 kr.

6.800,00 kr.

Ingen overnatning

3.400,00 kr.

2.300,00 kr. *

5.700,00 kr.

* Prisen er for ophold og fuld forplejning .






Kursuspris med undervisning
5 x overnatninger (hvis du ønsker overnatning)
3 daglige måltider, der er vegetariske og fortrinsvis økologiske
Alle måltider er plantebaserede, uden gluten og uden sukker
The, kaffe og snacks

Rettes direkte til Naja Vita Nielsen tlf. 40 54 33 83, info@naja.nu eller via
tilmeldingsblanketten.Tilmelding gælder for ét årligt retreat ad gangen.
21. maj 2022
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Din tilmelding er sikret, når depositum på 1.700 DKK (50% af kursusgebyret) er betalt.
Restbeløbet betales senest 15. maj 2022:
Enkeltværelse: 1.700 DKK + 4.100 DKK = 5.800 DKK
Dobbeltværelse: 1.700 DKK + 3.400 DKK = 5.100 DKK
Uden overnatning: 1.700 DKK + 2.300 DKK = 4.000 DKK
Den totale pris 5.700DKK/6.800 DKK/7.500 DKK kan naturligvis betales samlet.
Beløbene betales direkte til Naja Vita Nielsen, Stibjærgvej 19, 4370 St. Merløse. Danske Bank
reg.nr. 3409 kontonr. 1302 4006. IBAN DK8530 0000 1302 4006 Swift: DABADKKK.
Du er velkommen til at kontakte Naja for et betalingsforslag, der passer dig og din økonomi
bedre!

Depositum 1.700 DKK refunderes ikke ved afmelding senere end 15. maj 2022. Ved afbud
senere end 15. maj 2022 hæfter du for depositum plus kost og logi i alt 5.100 DKK.
Det er en god ide at tjekke dine muligheder med dit forsikringsselskab eller din rejseforsikring
vedrørende forhold omkring afbud pga. sygdom, eller hvis du er testet positiv med covid-19.

Kursusstedet på Samsø ligger 9 km nordøst for Ballen Havn og 8,3 km øst for Sælvig Havn.

Tjek billet på Samsølinjen: Kalundborg – Ballen 1. juni afg. kl. 15.50 – ank. 17.20.
Ballen – Kalundborg 6. juni afg. 17.35 – ank. kl. 19.05. www.samsoelinjen.dk.

Tjek billet på Samsø Rederi: Århus – Sælvig 1. juni afg. 16.30 – ank. 17.30
Sælvig – Århus 6. juni afg. 15.15/18.45 – ank. 16.15/19.45. www.tilsamsoe.dk.

Tjek billet på Samsø Rederi: Hou – Sælvig 1. juni afg. 14.30/17.00 – ank.
15.30/18.00.
Sælvig – Hou Pinsemandag 6. juni INGEN AFGANGE. www.tilsamsoe.dk.

Teletaxa bestilles samlet efter aftale. Pris 30 kr. pr. person uanset antal.
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