Drága Barátaim!
Elérkezett a karácsonyi visszaszámlálás ideje és ugyan
még tart a karácsonyi készülődés őrülete, én mégis
arra szeretnélek invitálni, hogy gondolj egy kis
lazításra is. Én biztos vagyok benne, hogy ebben az
évben keményen dolgoztál és sok sikert értél el.
Ezért megérdemelsz egy kis jutalmat magadtól!
És megérdemli a családod is, hogy veled ünnepeljen!
Szeretnélek meghívni 2013.12.14-én a Nikken
felejthetetlen karácsonyi bulijára!

Írd be a naptáradba és add ezt magadnak és családodnak ajándékba, mert ez a kis lazítás jár Neked!
Ezért megérdemelsz egy kis jutalmat magadtól! És megérdemli a családod is, hogy veled ünnepeljen!
Szeretnélek meghívni 2013.12.14-én a Nikken felejthetetlen karácsonyi bulijára!
Eszünk, iszunk, beszélgetünk, tanulunk, töltődünk, és nem utolsósorban fürdünk és szaunázunk!
Mert egy nagyszerű helyszínt választottunk ennek az eseménynek a helyszínéül.

Részletek a következő oldalon!

Ráadásul a meglepetés vendégünkkel elutazunk Nikken jövőbe!
Helyszín: Aranykor Wellness és Termálfürdő, (Cím, 6035 Ballószög, V. körzet tanya 168. GPS koordináta, N 46.845043, E 19.591744)
Időpont: 2013.12.14. 10.00-órától, ameddig a kedved tartja (a fürdő 21.00 óráig van nyitva)
Részvételi díj: 3000Ft/fő, (amely tartalmazza az egész napos wellness és fürdő használatot, Gourland-tál ebédet.)
Program:
10.00 Érkezés
10.30-13.00 Közös program
13.00-14.00 Ebéd
14.00-15.30 Közös program
15.30-21.00 Szabad program
Ha érlelődik benned, hogy szeretnél valamit megváltoztatni az életedben, gyere el, olyanokkal találkozhatsz, akik már elindultak ezen az úton.
Lehetőséged lesz együtt gondolkodni az egészség öt pilléréről, megtalálni azt, amin változtatni akarsz, meghatározni a saját céljaidat.
Megtudhatjátok azt is hogyan vihetitek a természetet az otthonaitokba.
Nem csak kikapcsolódás, hanem kapcsolódás, évzárás, mely megalapozza a jövőt.
Megjelenés: laza ünneplő (kérek, mindenkit valami pirosban jöjjön + fürdőruha (laza ünneplőnél készülj fel, hogy nagyon meleg van a fürdőben)
Jelentkezéseket e-mailben (s.bagiedit@gmail.com) kérem leadni a létszám megjelölésével 2013.12.10.ig.
Befizetéseket az OTP 11773322-00956781 számlaszámra kérem.
Ebédet csak annak tudunk biztosítani, akinek a befizetése a fent nevezett időpontig megérkezik a számlámra!
A később jelentkezőknek 2500Ft a belépési díj amiben ebédet nem tudunk biztosítani!
Várok Mindenkit szeretettel!
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