Weekend kursus
”lige over grænsen”

Program: Lørdag d. 2 nov. 2019
Kl.14.00 Kursus start - der vil blive serveret kaffe & kage i pausen
Kl.17.00 Check ind på værelse
Kl.19.00-01.00 Lækker middag inkl. øl, vand & vin ad libitum
Kl.21.30-01.00 Musik og fest
Program: Søndag d. 3 nov. 2019
Kl.7.00 - 10.30 Stor morgenbuffet
Kl.11.00 Check ud
Pris pr. person i delt dobbeltværelse inkl. alt ovenstående kr. 1.985.Tillæg for enkeltværelse kr. 400.Det er også muligt at tage ægtefælle med. Mens du er på kursus sørger vi
for at de er underholdt med en rundtur i Flensborg.
Pris pr. person kr. 1.985.- i delt dobbeltværelse.
I stedet for kursus indgår en rundtur i Flendborg med overraskelser.
Det er muligt at forlænge opholdet på egen regning, giv os besked og vi
sørger for reservationen.
Vi glæder os til at byde dig/jer velkommen til en fantastisk weekend!

Vi skal bo på Hotel Hafen Flensburg. I en historisk kulisse ligger dette moderne
4-stjernede hotel i Flenborgs maritime hjerte nede ved havnen. Et ensemble
af otte forskellige huse som forener harmonisk historie, design og udpræget
gæstfrihed. Nyt topmoderne hotel som lige er blevet færdigbygget.

WEEKEND KURSUS
2. & 3. NOVEMBER 2019
Vi får denne weekend besøg af Daisy Kooijman, International Senior
Educator hos KEUNE. Daisy vil sammen med vores egen teknikker
Majbrit Hansen vise det sidste nye indenfor farve, klip og style.

Vi byder indenfor til en inspirende dag som vil foregå på både dansk
og engelsk. Der vil være rig mulighed for at stille spørgsmål, komme
helt tæt på modellerne og lærer nogle nye tricks.

Hotel adresse:
HOTEL HAFEN FLENSBURG
Schiffbrücke 33
D-24939 Flensburg
Tyskland
54° 47’ 32” NORTH 9° 26’ 0” EAST

Info:
Telefon: 0049 461 160680
info@hotel-hafen-flensburg.de
www.hotel-hafen-flensburg.de

Det er muligt at tage toget.
Hovedbanegården i Flensborg ligger ca. 3 km. fra hotellet.
Tjek www.dsb.dk for afgange.

*Først til mølle, da vi har begrænset antal pladser. Alle priser er ex. moms.
Der tages forbehold mod fejl og ændringer. Tilmelding er bindende.
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