Kedves Barátaink!
Jövőre lesz 10 éve, hogy a „Wellness lelkigyakorlat” ötlete felmerült bennünk. Azóta
összesen 11 alkalommal tartottuk meg ezt a programot, és örömmel látjuk, hogy az
érdeklődés változatlan.
Ezen felbuzdulva, ismét újabb helyszínt kerestünk, most Budapesthez közeli, „útiköltség
kímélő” helyet: Ceglédre megyünk.
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, legkésőbb december 15-ig jelezzetek vissza, hogy tudtok-e,
szeretnétek-e jönni.
Tudnivalók:
Időpont: 2015. február 06-08, péntek délutántól vasárnap délutánig.
A helyszín: Hotel Aquarell****, 2700 Cegléd, Fürdő út 24.
www.aquarellhotel.hu
Az ár: 59.900 Ft/pár/hétvége. Ez a tavalyihoz képest változatlan!
Az ár a szokásosakat tartalmazza:
 szállás félpanziós ellátással (svédasztalos reggeli és vacsora)
 ingyenes szobai vezetékes internet csatlakozás és WIFI a közös helyiségekben
 fürdőköpeny használat
 ingyenes parkoló használat
 wellness és szauna korlátlan használata (élménymedence, pezsgőfürdő, gyógymedence, hideg merülő
medence, Kneipp taposó medence, finn szauna, bioszauna, infra szauna, gőzkabin, dézsazuhany,
pihenősziget, fitneszterem)
 ingyenes ping-pong, csocsó és darts használat
 vízi torna szakképzett személyzet koordinálásával
A szállodában lehetőség van masszázs és egyéb, térítés ellenében igénybe vehető szolgáltatásokra.
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.
Ismét nincs benne az árban a szombati és vasárnapi svédasztalos ebéd, külön kérésre ezt 4800 Ft/főért tudjuk
megrendelni.
Kérünk, hogy az alábbiakra válaszoljatok postán vagy a gorove@gorove.hu e-mail címre, vagy
jelentkezzetek a http://goo.gl/Nn35hg webes felületen.
Igen, jövünk 2015. február 06 -08-án Ceglédre:
A teljes árat tudjuk fizetni:
Csak

Ft-ot tudunk fizetni.
Ft-ot tudunk pluszban fizetni a saját részvételi
díjunkon felül, hogy mások is el tudjanak jönni.

Kérünk szombatra és/vagy vasárnapra ebédet 4800 Ft-ért fejenként:

SZ

V

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

