Kedves Barátaink!
Az első „Wellness lelkigyakorlatot 2007-ben tartottuk, így a 2017-es jubileumi lesz, egy
minden pár számára fontos témával; Minőségi idő. Ennek megfelelően próbáltuk a
helyszínt is kiválasztani. Így arra a döntésre jutottunk, hogy megtartjuk a 2016-os
pozitívumait, és kiküszöböljük a hátrányokat:
A könnyű megközelítés, a város adta számos kikapcsolódási lehetőség, a Balaton szépsége
miatt maradt Siófok, de! A tavalyinál sokkal szebb környezet, kényelmesebb felújított szobák, 3700 m2
wellness, és mindez a Balaton partján.
Tehát most ezzel a Jubileumi ajánlattal csábítunk benneteket a 2017-es wellnessre.
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 december 15-ig jelezzetek vissza, hogy tudtok-e,
szeretnétek-e jönni.
Tudnivalók:
Időpont: 2017. február 10-12, péntek délutántól vasárnap délutánig.
A helyszín: Hotel Azúr**** Prémium 8600 Siófok, Erkel Ferenc u. 2/c (http://www.hotelazur.hu/hu/azur )
Az ár: 61.900 Ft/pár/hétvége. Tudjuk, hogy ez drágább a megszokottnál, de reméljük, hogy a szolgáltatások
színvonala, és a helyszín kárpótol benneteket. (Javasoljuk, hogy bátran kérjetek támogatást a
plébánosotoktól)
Az ár a megszokottnál többet tartalmaz:
 Szállás 2 főre, 2 éjszakára
 Félpanzió (Büfé reggeli, büfé vacsora)
 IFA
 Wellness használat 22:00 óráig
 Bowling pálya használata (3 pálya 1 óra időtartamra!)
 Italos-aprósüteményes kávészünet
 Zenés táncos est, korlátlan italfogyasztással (3 órán át)
 Parkolás
 Wifi
 Fürdőköpeny
 Koktél a Snack & Bowling bárban – vendégenként 20%-os kedvezmény kupon
 Masszázsokra 15% kedvezmény kupon
A szállodában lehetőség van egyéb, térítés ellenében igénybe vehető szolgáltatásokra (ld. honlap)
Az előadások közötti szünetben lesz kávé, tea, üdítő, ásványvíz és aprósütemény. Szombat este lesz a már
szokásos meglepetés, a zenés, táncos est alatt részben korlátlan italfogyasztás (üdítő, sör, bor). Az eddigiekhez
hasonlóan lesznek (megfizethetetlen ) előadások, most a minőségi időről, (nem Gary Chapman alapján ).
Ezúttal mindenki a helyszínen a’la Carte ebédelhet szombaton és vasárnap, ha szeretne.
Kérünk, hogy jelentkezzetek a http://goo.gl/Nn35hg 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 extra befizetések 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)
Gorove Laci, Kriszta és a Családok Jézusban Közösség

