
GLOBAL QUALITY LAB 

En mycket lärorik kurs som vänder sig till hela kliniken!

”Adhesiva metoder. Var står vi nu?”

För mer information och    
anmälan kontakta oss:
www.gql.se
Mail: info@gql.se
Tel: 040-914850
Stefan: 0706-863284

KURSINBJUDAN!

Ännu en av våra populära kurser!
I år åker vi till Kreta den 22-29 maj



Kurs på Kreta 22-29 maj!
Vi åker till mysiga Kolimbari på Chaniakusten

Från Kastrup:
Utresa 22 maj från Kastrup 07.00      
ankomst Chania 11.25
Hem 29 maj från Chania 12.45 
ankomst Kastrup 15.20

Från Arlanda:
Utresa 22 maj från Arlanda 18.10 
ankomst Chania 22.55
Hem 30 maj från Chania 00.25 
ankomst Arlanda 03.10

Från Landvetter:
Utresa 22 maj kl 17.10 
ankomst Chania 21.55 
Hem 29 maj från Chania 23.05 
ankomst Landvetter 01.55

Kursavgift : Tandläkare 5.500 kr, övriga teamet 2.500kr

Resans pris: 
I resans pris ingår hotell med frukost sju dagar samt lunch/kvällsmat fem dagar. Transferavgifter 
samt måltid på flyget ingår.

Del i tvårumssvit (för 2 personer): 8.900 kr/person
Enkelrumstillägg: 2.900 kr
Klimatkompensation för flygresan: 100kr/person (frivillig miljöinsats)



Låt oss presentera :

”Adhesiva metoder. Var står vi nu?”
Kursens mål:

Kursen tar upp kompositer och 
keramers hållbarhet samt moderna 
metoders fördelar.
Detaljerat schema erhålles separat.
Kursen vänder sig till hela teamet 
och riktar sig även till tandhygienis-
ter och tandsköterskor.

Vår kursgivare :

Jan van Dijken
Professor, övertandläkare, 

Odont Dr, Tandhygienistprogrammet 
UMU



Praktisk information om hotellet:
Avra Imperial är ett lyxigt designat femstjärnngt Family Garden-hotell i eleganta omgivningar, nära stranden 
och hamnen i byn Kolimbari. Hotellet består av två områden, båda med inbjudande pooler. Moderna, snyggt 
designade rum av olika storlek och utformning, dubbelum, dubbletrum, superiorrum och familjerum. En buffé- 
och tre à la carte-restauranger (internationell, italiensk och asiatisk). På hotellet finns även en trevlig loung-
ebar.

Family Garden Inclusive ingår i resans pris och innebär att du äter alla frukostar och fem av sju luncher och 
fem av sju middagar från de generösa bufféerna. 33 cl öl eller ½ flaska vin, läsk eller mineralvatten ingår till 
lunch och middag. 
För denna resan ingår lunch och middag från lördag till onsdag i priset.

Hotellet har fyra pooler varav en inomhuspool och en saltvattenspool.

Internet ingår och finns som Wifi i receptionen och på rummet samt TP-uttag på rummet.

Aktiviteter för stora och små hela säsongen. Lokal underhållning ett par kvällar i veckan. 

Stort och fräscht spa som erbjuder mängder av behandlingar. Här finns även inomhuspoolen med olika en-
ergi- och massageduschar samt jacuzzi. Relaxavdelning med bastu och ångbastu. 

Hotellets spa och inomhuspool har en åldersgräns på 18 år.
•Spa (behandlingar mot avgift)
•Massage

Praktisk information om resmålet:
Väderprognos för Kreta under maj: Dagtemp 25 grader, natt 17 grader, 10 soltimmar per dag, vattentemperatur i 
havet 21 grader.
Valuta: EURO. 
Transfer: ca 45-60 minuter
El: 220V, adapter behövs ej

Strand: Stranden ligger cirka 350 m från hotellet och är en grovkornig sand- och klapperstensstrand. Solstolar och 
parasoller är utan avgift, begränsat antal. 
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       En kursresa i samarbete mellan GQL AB och dpblå
         www.gql.se, www.dpbla.se

För bokning ring: 0706-863284 alt 040-914850


