Träningsresa Camp019
Kos 28/9-5/10 2017

Möten, Event & Konferens

Träningsresa CAMP019
Följ med oss på CAMP019:s första träningsresa. Vårt mål med resan är att vi ska ha roligt och att ni ska ha
stora möjligheter att lägga upp er egen nivå på träningen. Vi kommer att hålla två träningspass om dagen. Ett
morgonpass där vi fokuserar på löpning/jogg och ett eftermiddagspass där vi istället erbjuder olika typer av HiiTpass med en blandning av styrka och kondition.
Mellan våra pass finns möjligheten att utnyttja hotellets erbjudande om träning, det finns fyra pass om dagen att
välja på bl.a core, dance, aqua och bootcamp. Det finns även löprundor som är markerade med färgkoder runt
anläggningen och möjlighet att spela tennis eller hyra cyklar.
Mer info hittar ni på Apollos hemsida.

Datum
28/9-5/10 2017

Destination
En resa till Kos stad gör få besvikna. Den härliga stranden Lambi Beach, Apollostranden och sommarens nattliv
är mycket uppskattat bland många. Men Kos stad är också rikt på kulturskatter som du kan utforska med
hyrbilen eller genom att följa med på någon av våra utflykter.

Transport
Charterflyg med Novair i ekonomiklass inkl. incheckning av bagage enl. gällande regler.
Novair har service med förköp av Taxfree.

Tidtabell
28 september
Arlanda-Kos

17.00-21.55

NVR 315

05 oktober
Kos-Arlanda

22.55-01.45

NVR 316

Flygtiderna är fortfarande preliminära och vi reserverar oss för eventuella ändringar.

Logi
Kipriotis Maris****
85300 KOS
Tel: +30 22420 57099
Boendetyp: Dubbelrum med balkong eller terrass, detta fördelas av hotellet och är inget vi kan styra över.
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Om hotellet
Hotell Kipriotis Maris ligger vackert inbäddat i grönska intill stranden, ca 3 kilometer från Kos stad. Stranden
består av sand och närmast vattenbrynet är det lite klappersten. Här kan hela familjen njuta av en avkopplande
semester på ett hotell som har allt, men som ändå är lite mindre än våra andra familjeanläggningar, Mythos
Beach och Kaya Side.

Pool och barnpool
På hotellet finns både en större pool och en separat barnpool. Poolerna är uppvärmda i för- och eftersäsong
beroende på väderlek. Gratis solstolar och parasoller vid poolområdet. På stranden intill hotellet (väg måste
korsas) finns solstolar och solskydd, som är gratis för All Inclusive-gäster och mot avgift för övriga gäster. Gratis
pool- och strandhanddukar. Strandbar.

Sport och träning på Kipriotis Maris
Intill hotellet finns ett nytt, välutrustat gym som är gratis för hotellets gäster. På hotellet erbjuds även fyra gratis
träningspass om dagen, som leds av professionella, skandinavisktalande instruktörer. Barnklubbstiderna är
anpassade till träningspassen, så att det ska vara lätt att träna även för dig som reser med barn. Det finns också
pass för hela familjen. Läs mer om våra träningspass på Kipriotis Maris.
Två gratis tennisbanor och bordtennis (racketar mot deposition). Biljard mot avgift. Cykeluthyrning, bland annat
av mountainbikes. Cykelstig hela vägen fram till centrum. Löparbanor (även terräng) och mountainbikeslingor.
Gåstavar finns att låna mot deposition vid servicedisken. Det går också att hyra cykel- och löpvagnar. Gratis
beach volley. Vattensporter mot avgift på systerhotellet Kipriotis Village. Holistiskt spa och jacuzzi mot avgift på
systerhotellet Kipriotis Panorama & Suites.
Gratis wifi och underhållning
Gratis wifi på hela hotellet för Apollos gäster. Tvättservice och room service (kl. 7.00-23.00) mot avgift. Minilivs.
Underhållning upp till tre gånger i veckan. Grekisk afton en gång i veckan. Nära hotellet finns en busshållplats,
turen in till Kos stad tar ca 10 minuter.

Måltider
All Inclusive
DUBBELKLICKA HÄR FÖR ATT TA BORT!

Vad ingår i All Inclusive?
Tidig kontinental frukost (mot reservation), kl. 6.30-7.30.
Frukostbuffé, kl. 7.30-10.00.
Sen kontinental frukost, kl. 10.00-11.00.
Lunchbuffé, kl. 12.30-14.30.
Snacks vid poolbaren, kl. 12.00-15.00.
Glass vid poolbaren, kl. 11.30-17.30.
Kaffe, te och kakor, kl. 16.30-17.30.
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Middagsbuffé, kl. 18.30-21.00. Gästerna kan också inta middagen (mot reservation) på bufférestaurangen
Adriani på systerhotellet Kipriotis Panorama & Suites. Tänk på att män måste bära långbyxor i restaurangerna
middagstid.
Obegränsat med förfriskningar, öl, vin och lokala drinkar, kl. 10.00-23.00.
Observera att ändringar kan förekomma. Som identifikation är det obligatoriskt att bära hotellets armband. All
Inclusive gäller hela avresedagen.

Pris
Per person i delat dubbelrum SEK

8 500 minimum 12 personer

I priset ingår
Resias projektledning och administration
Mat på flyget
Flyg enligt program ovan i ekonomiklass
Ankomsttransfer
7 nätter i delat dubbelrum på Hotel Kipriotis Maris****
Avresetransfer
Reseledarservice
Personliga färdhandlingar från Resia
Frukost
Tilläggskostnader
Enkelrumstillägg
Reseförsäkring kompletterande till
hemförsäkringen
Avbeställningsskydd (se beskrivn. nedan)
All inklusive
Halvpension

SEK 3700/person
Pris vid förfrågan
SEK 250/person
SEK 2200/person
SEK 1600/person

Till dessa priser tillkommer 2.67% marginalmoms (EU-moms) som är avdragsgill för företag med F-skatt sedel
och momsavdragsrätt.

Intresseanmälan
Priset är baserat på minimum12 deltagare, så för att resan ska bli av måste vi få in intresseanmälan av minst 12
personer. Intresseanmälan till oss, som ni gör via mailen: 2014camp019@gmail.com måste vara oss tillhanda
senast den 7 April.
Den 9 April meddelar vi er om resan blir av och då sköter ni själva bokningen med Resia. Ni kommer att få all
info om hur bokningen går till, och vem som är er kontakt på Resia, via mail.

Reseförsäkring & Avbeställningsskydd
Vi påminner om vikten av ett gott reseskydd. Skyddet i hemförsäkringen gäller i princip inte vid en konferenseller tjänsteresa när någon annan än deltagaren själv betalar resan. Vi föreslår därför Solids
tjänstereseförsäkring för grupper. Den innehåller förutom ett fullgott reseskydd även ett avbeställningsskydd.

Avbeställningsskydd
Till skydd mot höga kostnader i händelse av avbokning p.g.a akut sjukdom som drabbar resenären eller nära
anhörig, kan ett avbeställningsskydd tecknas. Mot uppvisande av läkarintyg kommer då endast en
expeditionsavgift att debiteras. Avbeställningsskyddet skall betalas tillsammans med anmälningsavgiften och är
inte återbetalningsbart.
Eventuella evenemangsbiljetter omfattas ej av avbeställningsskyddet. Önskas avbeställningsskydd för denna
resa är kostnaden SEK 200/person.

Du är alltid tryggare hos Resia
Resia är ett stabilt företag med högsta kreditvärdighet som är medlem i Svenska Resebyråföreningen (SRF).
Genom vårt medlemskap i SRF kan ni vara försäkrade om att Resia ställer erforderliga garantier till
Kammarkollegiet. Det gör att ni som kund alltid är skyddade enligt Resegarantilagen mot följande händelser om
ni bokar en "Paketresa" (enligt definition i paketreselagen) hos Resia.
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1. Kostnader för inställd resa som uppkommer på grund av konkurs hos ett flygbolag eller en annan
underleverantör till Resia.
2. Kostnader för inställd resa som uppkommer på grund av naturkatastrof, strejk eller annan ingripande s.k. force
majeure-händelse.
Utöver säkerhet enligt Resegarantilagen ger Resia dessutom alltid alla sina grupp- och konferenskunder
följande extraskydd:
- Samma garanti som ovan enligt punkt 1 och 2 även om ni endast har bokat transport för er grupp via Resia
dvs. inte en hel paketresa.
- Kostnader för hotell och måltider som kan uppkomma för gruppen på plats under resan på grund av inställda
hemresetransporter enligt orsaker i punkterna 1 och 2 ovan.

Betalningsvillkor
En anmälningsavgift på SEK 2500/person samt eventuellt avbeställningsskydd skall mot faktura vara Resia
tillhanda i samband med att ni bekräftar resan. Detta belopp avräknas från slutfakturan.
Slutbetalning skall mot faktura vara Resia tillhanda senast 2 månader innan avresa.
Extratillägg utöver bekräftat paketarrangemang faktureras efter hemkomst mot ett administrationstillägg på 10%.

Reservation
Priset baserar sig på att minimum 12 personer deltager enligt program ovan. Vid lägre antal förbehåller Resia
sig rätten att korrigera priset.
Gällande priser och valutakurser per dagens datum (EUR 9,65) ligger till grund för vår kalkyl . Vid avvikelser i
valutakurs förbehåller sig Resia rätten att justera priset.
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