Invitation til
seniorseminar 2019
Det liv, du kender – drømme og ønsker

Hvor og hvornår
Comwell Hotel Køge Strand har en unik placering på stranden lige ud til Køge Bugt. Det nyistandsatte hotel
emmer af atmosfære med dets indbydende indretning i moderne strandhotel-stil. Den helt nye restaurant
serverer retter tilberedt med omtanke og kærlighed til de enkelte råvarer, og når vejret tillader det, bliver der
grillet på den store terrasse ud mod vandet.
www.comwellkogestrand.dk
Hotel Vejlefjord er bygget i herregårdsstil. Der er udsigt over fjorden, en storslået park, en dejlig skov med
naturlige kilder og et rigt dyreliv. Hotellet har lyse og atmosfærefyldte værelser. Der er ikke adgang til spaafdelingen i forbindelse med seminaret, men der er naturligvis mulighed for at tilkøbe dette.
www.hotelvejlefjord.dk
Alter Meierhof Vital Hotel ligger i det nordlige Tyskland mellem havnebyen Flensborg og kurbyen Glücksborg
– 10 km fra den danske grænse. Hotellet fremstår i varme farver og moderne elegance med en fortryllende
udsigt over fjorden til den danske kyst. Hotellet har en stor og luksuriøs spa-afdeling, som kan benyttes i
forbindelse med kurset (der indgår dog ikke behandlinger i prisen).
www.alter-meierhof.de

Datoer
7.–8. april 2019			

Comwell Hotel Køge Strand

19.–20. maj 2019		

Alter Meierhof Vital Hotel

29.–30. september 2019

Hotel Vejlefjord

24.– 25. november 2019		

Alter Meierhof Vital Hotel

Seminarpris og betaling
Seniorseminaret kan helt eller delvist betales af virksomheden eller medarbejderne afhængig af den interne
politik i virksomheden. Al fakturering sker til virksomheden.
Deltagergebyr pr. person
Deltagergebyr pr. par

4.100 kroner
7.500 kroner

Prisen er inklusive overnatning og forplejning.
Tilmelding er bindende og vil blive bekræftet via e-mail. Vær opmærksom på vores
afbudsregler: Afbud kan ske omkostningsfrit indtil 6 uger før seminarets start. Ved
senere afbud opkræves fuld seminarbetaling.

Yderligere information og tilmeldinger
Spørgsmål om seniorseminar kan rettes til Lise Elsborg på telefon 88 13 97 57.
Tilmelding kan ske til Lise Elsborg via e-mail på lise.elsborg@willistowerswatson.com

www.willis.dk

Lise Elsborg,
Direktionssekretær

