Marjis Viktorsin Lempeän liikunnan hyvinvointimatka 50+ Sloveniassa 13.-20.10.2019

alk. 1295e
Slovenian kylpylät kuuluvat laatutasoltaan Euroopan parhaimmistoon. Matkallasi koet slovenialaisen kylpylän parhaat puolet. Nautit kiireettömästä olosta, kauniista Itä-Slovenian maisemista, monipuolisesta
liikunnasta ja lämpimän terapeuttisesta vedestä, joka sisältää monia terveydelle hyödyllisiä aineksia. Veden
lämpötila on miellyttävä 25 – 39C. Matkallasi on mukana suomalainen fysioterapeutti Marjis Viktors, jonka
ohjauksessa kehosi ja mielesi virkistyvät. Lomallasi pääset halutessasi tutustumaan myös Itä-Slovenian viinimaisemiin. Omistaudu nautiskelulle! Puolihoito.
Hintaan kuuluu:
• edestakaiset lennot Helsinki – Zagreb, • ruumaan menevä 1 matkatavara, • käsimatkatavara, • istumapaikkavaraus, • välipala
lennon aikana, • lentolipussa perittävät lentokenttäverot, • yksityiset edestakaiset lentokenttäkuljetukset, • 6 yön majoitus Terme
Vivat 4 tähden hotellissa, • puolihoito Sloveniassa, • ylimääräinen lounas viimeisenä Slovenia-päivänä, • päivittäinen liikunta
Marjis Viktorsin ohjauksessa, • vapaa pääsy allasosastolle koko oleskelun aikana, • yöuinti perjantaina, • kylpytakin laina, • hotellin wlan-verkko, • päivittäinen ohjattu vesiliikunta, • kuljetus Moravske Toplice- Zagreb, • 1 yön majoitus Zagrebin keskustassa
turistiluokan hotellissa, • suomalainen fysioterapeutti, • suomalainen matkanjohtaja koko matkasi aikana,• matkailu- ja ympäristöverot sekä • muut verot, palvelu- ja viranomaismaksut.
Lentoaikataulut (Croatia Airlines, suorat lennot): Meno: su 13.10.2019: HEL 12.25-ZAG 14.05; Paluu: su 20.10.2019 ZAG 08.10HEL 11.45.

Alustava matkaohjelma

su.13.10.

Kokoontuminen Helsingin lentokentälle ja lähtö
Zagrebiin klo 12.25 suoralla lennolla. Saapuminen
Zagrebiin klo 14.05. Kuljetus
Terme Vivat -kylpylähotelliin.
Neljän tähden hotelli sijaitsee
Slovenian Moravske Toplicessa. Ajomatkan kesto on noin 2
tuntia. Majoittuminen. Vapaa
loppupäivä, jonka aikana voit
jo pulahtaa lämpimään altaaseen. Illallinen ja yöpyminen.

ma 14.10. – pe 18.10.

Kehon lempeä herättely Marjiksen ohjauksessa. Aamiainen. Vapaa iltapäivä. Liikuntahetki. Illallinen ja yöpyminen.
Keskiviikkona 16.10. järjestetään vapaaehtoinen kokopäiväretki Itä-Sloveninan
viinimaisemiin.
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La 19.10.

Lempeä liikunta

Aamiainen. Vapaa aamupäivä,
jonka aikana voi vielä uida.
Lounas ja lähtö yksityisellä kuljetuksella Zagrebiin.
Kaupunkikierros bussilla
ja kävellen. Majoittuminen
Zagrebin keskustahotelliin.
Vapaa loppuilta.

Vapaaehtoinen retki
Itä-Slovenian viinimaisemiin ke 16.10.
Su 20.10.

Varhainen herätys ja lähtö
Zagrebin lentokentälle. Lento
Zagrebista klo 08.10. Saapuminen suoralla lennolla
Helsinkiin klo 11.45.

Hotelli

Hotelli Terme Vivat on neljän
tähden perheomistuksessa
oleva kylpylähotelli. Kaikki
huoneet ovat ilmastoituja,
niissä on taulu-tv, puhelin,
wlan-verkko, minibaari,
kylpyhuone, hiustenkuivain,
ranskalainen tai tavallinen
parveke.

Matkallasi pääset halutettasi
tutustumaan Itä-Slovenian
viinimaisemiin. Opastetulla kokopäiväretkellä näet
Slovenian toiseksi suurimman
kaupungin Mariborin. Mariborin historiallisessa keskustassa kasvaa todennäköisesti
maailman vanhin viiniköynnös, joka on noin 400-vuotias.
Näet myös Pohorje-vuoriston,
jossa järjestetään vuosittain
myös alppihiihdon maailmancupin osakilpailu. Täällä ovat
myös suomalaiset menestyneet hyvin. Retkellä käydään
myös Slovenian vanhimmassa
kaupungissa Ptujssa, jossa
seurataan roomalaisten jalanjälkiä ja nautitaan laadukkaista valkoviineistä. Retken
jälkeen palataan hotelliin.
Retken hinta on 96 € henkilöltä. Kokopäiväretki edellyttää
vähintään 10 osallistujaa.

Hei, olen Marjis Viktors,
fysioterapeutti, ikääntyvien
kuntoutuksen ja vanhustyön
asiantuntija sekä Green Care
-ohjaaja. Minulla on pitkä
kokemus esimiestyöstä terveydenhuollossa, vanhustyössä
sekä projekteissa. Nykyisin
ohjaan mm. soveltavan liikunnan ikääntyvien ryhmiä,
ja toimin luennoitsijana ja
Ikäinstituutin kouluttajana.
Lempeän liikunnan hyvinvointimatkoja 50+ olen toteuttanut Kroatiaan ja Portugaliin.
Soveltava liikunta huomioi
pitkäaikaissairaudet, toimintakyvyn heikentymisen, ikääntymisen ja liikunta sovelletaan
kunkin toimintakykyä tukevaksi.
Lempeä liikunta tarkoittaa
tällä matkalla kiireetöntä,
miellyttävää ryhmäliikuntaa;
vesiliikuntaa, perusvoimistelua, venyttelyitä, tanssia,
luontokävelyitä, rentoutusta ja
yhteisiä pari- ja ryhmäporinahetkiä. Tavoitteena huoltaa
kehoa ja mieltä monipuolisesti. Liikuntahetket harjoittavat
tasapainoa, ryhtiä, hengitystä,
niveliä ja lihasvoimaa. Ryhmän pieni koko mahdollistaa
turvallisen ja yksilöllisen
ohjauksen. Takaan, että meillä
on mukavaa yhdessä, rennossa ja iloisessa ilmapiirissä
saamme nauttia kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista! Tule
mukaan! Tutustu ja kysy lisää:
www.gertime.fi +358 452628330 marjis@gertime.fi

Matkan hinta: 1295 €/hlö/2hh.
Hintaan eivät sisälly: muut
ruokailut, kokopäiväretki
Itä-Sloveniaan, muut ohjelmassa mainitsemattomat
palvelut. Lisähinnasta: yhden
hengen huonelisä 160 €;
kokopäiväretki Mariboriin
ja Ptujiin 96 €/hlö. Matka
maksetaan kahdessa erässä.
Varausmaksu, 150 €, tulee
maksaa 7 päivän kuluessa tai
kun matkan toteutuminen
varmistuu. Lähtijöiden vähimmäismäärä on 16 henkilöä. Paikkoja on rajoitetusti.
Sitovat ilmoittautumiset osoitteeseen booking@adrian.fi
tai 050-3262184. Liikuntaa
koskevat tiedustelut: marjis@
gertime.fi +358 45-2628330.
Vastuullinen matkanjärjestäjä
on Adrian Matkat Finland Oy
Ab. Adrian Matkat pidättää
oikeuden muutoksiin matkaohjelmassa.
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