Uge 36 Pilates m/Bente Johansen Pris: kr. 8950,Uge 38 Akvarelsejllads. Pris: Kr. 9600,Prisen inkluderer en uges sejltur i dobbeltkahyt inkl. kursus. Vi sover
gerne på madrasserne på dækket - under et tæppe af stjerner og med
kurs mod vidunderlige solopgange. Kahytterne er store og med dejligt
bad og god plads til bagagen.
Direkte fly til Dalaman og transfer. Fuld pension med vand til maden.

Wellness Krydstogt
Fethyie Marinepark, Tyrkiet
I Luxus Gulet m. A/C

Prisen inkluderer ikke afbestillingsforsikring, drikkevarer, drikkepenge
og ekstra udflugter tilbudt på båden.
Depositum kr. 2000,-

Konto: 6301 1639013

Alle spørgsmål angående turene rettes til rejsearrangør og medlem af
rejsegarantifonden: Nina Poschmann Tlf. mob. 61795553




Med ugekursus i 2018
Uge 36 Pilates
Uge 38 Akvarelsejllads m/vandgymnastik

Rejsen her arrangeres af Veksebo Wellness, medlem af rejsegarantifonden

Fethyie Marine Nationalpark.
Vi sejler indenskærs på denne skønne tur, så der er ro til fordybelse bland
de mange smukke øer. Vi kommer dagligt i land og scenerierne og
farverne er overvældende smukke.

På denne skønne sejltur kombinerer vi kvalificerede kurser i:
-vandgymnastik,
-pilatestræning
-akvarelmaling
Ruten afhænger af vind og vejr.
En uges rejse under sol og stjernehimmel - et energi-boost til krop
og sjæl

Vi flyver direkte til Dalaman og indtager den 2-mastede store
Gulet, med behagelige kahytter med eget bad/toilet. Sammen
skal vi nyde 7 dages pragtfuld krydstogt. Vi sejler hver dag
mellem små og store øer. Hver aften kastes anker i en ny fredelig
vig eller lagune. Den 3 mands besætning sørger for alle vore
behov på strækningen. Kokken disker op med hans bedste retter.
Vi skal bare sørge for at nyde det.
Vandet på denne strækning er her særlig klart og indbyder til
mange forfriskende svømmeture.
Vi kommer i land og nyder mange af kyststrækningens historiske
perler, hvor Cleopatra og Markus Antonius nød deres
bryllupsrejse. Vi anker op på st. Nikolas Ø, som også Richard
Løvehjerte besøgte på vej til Det Hellige Land. Vi får også
mulighed for at besøge Dalyandeltaget med de mange
havskilpadder og Kaunos forhistorisk by fra Lykiske tidsalder.
En rejse over vandet, under dagens sol og nattens tæppe af
stjerner, er en vidunderlig afslappende og livgivende oplevelse for
krop og sjæl. Her kan du nyde friheden, stilheden, de sagte
dønninger og solen i de blikstille laguner. Her kan du finde fred og
ro, finde tid til fordybelse og afslapning. Her kan du genfinde dig
selv, og vende hjem med nye oplevelser og venskaber.

