Anmälan till Retreat den 5 – 12 september 2020 i Provence
Namn: _____________________________________________________________________
Gatuadress: ________________________________________________________________
Postadress: _________________________________________________________________
Mejladress: ________________________________________________________________
Telefon dagtid: _______________________________ Mobil:________________________
Jag anmäler mig till retreat i Provence med kurs med Anna Berg under perioden
lördagen den 5 – lördagen den 12 september 2018.
Jag vill bo i dubbelrum ____ Jag vill dela rum med: ______________________________
Jag vill bo i enkelrum ____
Totalt: Del i Dubbelrum 13 900 kr. Enkelrumstillägg 2 000 kr.
Priset inkluderar boende med helpension på Hôstellerie de la Sainte Baume och boende
med frukost och förmiddagskaffe på Matisse Hotel, turistskatter och konferensrum.
Rum med WC och dusch. Dessutom ingår: Kurskostnad för retreat, seminarier och
meditationer, kursledning, administration och Over Head samt transfer från flygplats
till Hõstellerie och heldagsutfärd med hyrd buss till Arles och Saintes Maries de la Mer.
Anmäl dig snarast
•
•
•

Mejla anmälningsblanketten till: sannanda@telia.com. Begränsat antal platser.
Skicka ett vanligt mejl med dina uppgifter och anmäl dig till retreaten.
Ring in din anmälan på tel 08-87 27 96. Tala med kontaktperson.

Betalningsplan: För att ha råd: Dela upp betalningarna på hela året. Kontakta Förlaget!
Anmälningsavgiften 5 500 kr betalas senast den 15 mars 2020, eller enligt ök.
Betala till: Sann Anda Förlag. Bg: 773-6341. Ange ” Provence 2020” som referens.
Resterande kostnad: 8 400 kr för dubbelrum och 10 400 för enkelrum betalas:
• Betala hela summan på en gång på BG 773-6341.
Eller dela upp betalningen:
• Dubbelrum: 4 400 kr den 30 april och 4 000 kr den 31 juli
• Enkelrum 5 500 kr den 30 april och 4 900 kr den 31 juli
Med reservation för ev okända prishöjningar och valutakursändringar 2020.
Observera att anmälan är bindande:
•
•
•

I samband med anmälan till retreat blir du personligen betalningsansvarig för samtliga
utlägg som Sann Anda Förlag gör för din räkning till leverantörer av logi utfärder.
Se Allmänna villkor på www.sanannda.com - Retreat/Andliga resor
Se också villkoren rörande resor i din hemförsäkring.

