Kedves Barátaink!
• 2020-ben ismét szeretettel várunk benneteket a „Wellness lelkigyakorlatra”. A téma
ismét izgalmas lesz: „VAKELV” (Valaki kezdje el végre). A helyszín most Hévíz,
kedvezve a „nyugatiaknak” 😊.
Ezt a levelet mindenkinek elküldjük, aki az e-mail címlistánkon szerepel. Mivel több e-mail listára is fogunk
küldeni meghívót - hogy senki ne maradjon ki - lehet, hogy többször is megkapjátok ezt az értesítést. Kérjük,
ezt nézzétek el nekünk, és nyugodtan küldjétek tovább más listákra, barátaitoknak, ismerőseiteknek.
Kérünk Titeket, hogy minél hamarabb, de legkésőbb 2020. január 15-ig jelezzetek vissza, hogy tudtok-e,
szeretnétek-e jönni.
Tudnivalók:
Időpont: 2020. február 07-09, péntek délutántól vasárnap délutánig.
A helyszín: Thermal Hévíz Ensana Health Spa Hotel**** (8380 Hévíz, Kossuth Lajos utca 9-11.
(https://www.ensanahotels.com/thermal-heviz/hu ) Sajnos kicsit drágább, de szerintünk minden eddiginél
jobb sok szempontból.
Az ár: 71.700 Ft/pár/hétvége, amely az alábbi szolgáltatásokat tartalmazza:
 Szállás 2 főre, 2 éjszakára
 Félpanzió (Büfé reggeli, büfé vacsora, a vacsorához 1 alkoholmentes itallal (üdítő vagy ásványvíz)
 IFA
 Ingyenes WIFI
 Fürdőköpeny használat
 Ingyenes parkoló használat
 Fürdő-és wellness részleg korlátlan használata: feszített víztükrű úszó-medence (10,3 x 16,3 m, 28°C),
fedett termálfürdő két medencével (11,8 x 7,6 m és 12,6 x 8,7 m, 33°C és 37°C), pezsgőfürdő, 200
m2-es élményfürdő víz alatti zenével és esti fényjátékkal a szálloda kertjében, bioszauna, finn szauna,
infraszauna, gőzkabin, élményzuhany, pihenőtér, finn rönkszauna a kertben, hetente több alkalommal
szaunashow
 A fürdő és a szauna pénteken 24:00 óráig romantikus gyertyafénnyel.
 Az előadások között kávészünet
A szállodában lehetőség van egyéb, térítés ellenében igénybe vehető szolgáltatásokra (ld. honlap)
Szombat este lesz a már szokásos meglepetés, a zenés, táncos est alatt részben korlátlan italfogyasztás (üdítő,
sör, bor). Az eddigiekhez hasonlóan lesznek (megfizethetetlen ) előadások.
Kérünk, hogy jelentkezzetek a http://bit.ly/wellness2020 webes felületen, ha kérdésetek van, írjatok a
gorove@gorove.hu e-mail címre.
Kérünk – ha tehetitek – fizessetek többet, hogy mások is el tudjanak jönni (jelentkezési lapon lehet jelölni).
Ha fontos lenne ez hétvége nektek, de nem tudjátok a teljes összeget fizetni jelentkezés előtt írjatok egy rövid
levelet, az többletbefizetések erejéig tudjuk támogatni részvételt.
Ne feledjétek, hogy a jelentkezés 20.000 Ft előleg átutalása után érvényes, melyet visszafizetni csak akkor
tudunk, ha a program elmarad. Pár-beszéd és Kapcsolat alapítvány: K&H Bank: 10404027-5052668265531000)
Kérünk vegyétek figyelembe, hogy közösségünkben mindenki teljes állás mellett, önkéntesen vesz részt a
programjaink szervezésében. Mivel az átutalások követése nagyon sok idő és energia, akkor is nyilvántartjuk
a jelentkezéseteket, ha valamiért (még) nem utaltatok előleget. Tehát a be nem fizetett előleg nem jelent
automatikus lemondást! Kérjük, ha jelentkeztetek, de mégsem tudtok jönni, jelezzétek ezt a
lelkigyakorlat@par-beszed.hu címen.
Szeretettel várunk,
Gorove Laci, Kriszta és a Családok Jézusban Közösség

