Konferensresa till Kroatien med fokus på Arbetsmiljöarbete.
Mår vi bra så går det bra!
Arbetsmiljön är viktig för ditt företag/organisation, dig själv och dina
medarbetare. Vi kommer att arbeta med den fysiska och psykosociala
arbetsmiljön, den organisatoriska hälsan med ledarskap och medarbetarskap
samt den medicinska hälsan som handlar om hälsokontroll och livsstil.

Vår konferensresa vänder sig till alla som vill veta mer om hur företaget/
organisationen ska må bra och leva upp till Arbetsmiljöverkets krav.
För att leva som vi lär kommer vi också koppla av och träna.
Dagarna kombineras med arbetsmiljöarbete och träning. Vi tränar styrka, kondition
och avkopplande yoga. De flesta passen är utomhus.
Följ med oss till den vackra Markarska Rivieran och den charmiga badorten Brela
med sin mysiga småbåtshamn och härliga stränder. Vi bor omgivna av pinjeträd och
stranden med kristallklart vatten finns bara ett stenkast bort.
Vårt hotell är utrustat med konferensrum, wellnessavdelning och spa, både utomhus
& inomhuspool. Precis nedanför hotellet ligger också den vackra hamnpromenaden
för dig som vill ta en morgonjogg eller cykeltur längs med det cirka 5 km långa stråket
norrut mot Jakirus, eller en promenad mot Baska Voda som ligger 2,5 km söderut.
Brela är känt för sina stränder och flera av dem har fått den internationella
utmärkelsen Blå Flagg för sitt fina vatten. Stranden Punta Rata är utsedd till en av
världens 10 vackraste stränder enligt tidskriften Forbes.
Vi kommer också att äta god Kroatisk mat, njuta av fantastisk natur i härligt klimat,
åka på utflykter allt för att komma hem med påfylld kunskap och energi.

Prisinformation:
Avresa:
Stockholm

25.500 SEK per person exkl moms

Onsdag 13 maj 2020
Ankomst till Split och transfer till Brela som tar 1h 15 min.
Detaljerat program för resterande dagar kommer senare.
Lördag 16 maj 2020
Hemresa
Frukost och utcheckning från hotellet
I priset ingår
Client Events projektledning och administration
2,5 dagars konferens med arbetsmiljöarbete
Flyg från avreseort
Dagsaktuella flygskatter och klimatkompensation
Enkelrum på Bluesun Hotel Soline**** i Brela
3 Frukostbuffé
3 Luncher
3 Middagar varav 1 middag på restaurang Konoba Panorama med levande musik
Utflykt med svensktalande guide, entré till Blå sjön, vinprovning på familjen
Grabovacs gård i Imotski
Wellnesspaket med 1 massagebehandling (30 min)
Hotell
Bluesun Hotel Soline**** ligger precis vid stranden.
Hotellet har inomhus- och utomhuspool, spa och Wellnessavdelning, bar, poolbar,
restaurang
Resfakta – flyg
Flygbolag SAS
Arrangör
Client Event
Medverkande
Birgitta Thörn, Sturebadet Hälsa
Birgitta har arbetat som entreprenör inom Hälsa i 32 år och är bl.a. grundare av den
globala kedjan Itrim
Anneli Hallström, H&H Konsult AB
Anneli har som VD/Rektor mångårig erfarenhet av arbetsmiljöarbete i en av Sveriges
största fristående skolor
Christina Olstrand, Client Event
Christina arbetar med skräddarsydda konferensresor
För mer information angående konferensen eller resan kontakta
Konferensinnehållet, Birgitta Thörn, birgitta.thorn@sturebadetchr.se el 073-503 63 82
Anneli Hallström, anneli.hallstrom@telia.com el 070-608 77 15
Resan
Christina Olstrand, christina@clientevent.se el 070-864 08 89

