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MISSA INTE!   
 

Skriva och yoga 

28 mars – 4 april 2020 

Plats: Almuñécar, Granada, Spanien  

   

 

Under en vårvecka i Almuñécar gör vi det som vi 

älskar, vi yogar och vi skriver!  

Vi gör en upptäcksresa in i oss själva, våra berättelser, 

våra drömmar och våra liv. Vi letar efter vår egen röst 

och ger oss själva tillåtelse att skriva.  

Vår handledare Ann-Luise Bertell ger oss individuell 

handledning i hur vi utvecklar vårt skrivande. 

I yogan kan vi landa i kroppen, stanna upp och lyssna 

inåt. Under vandringar i naturen och i olika miljöer 

hämtar vi intryck och inspiration för vårt skrivande. 

En kreativ, inspirerande och välgörande vecka för alla 

skrivintresserade! 

Välkommen med!  

 

 

Ann-Luise Bertell 

Jag är utbildad skådespelare men 

jobbar som författare, regissör och nu 

dramaturg på Svenska Teatern i 

Helsingfors.  

Har familjen i Vörå, tycker om yoga, att 

läsa böcker, resa och vara i naturen. 

  

 

Skrivarveckan innehåller: 

 Flygfältstransfer t/r 

(OBS! ej flygresa) 

 7 nätter på Hotel 

Victoria Playa **** 

 Halvpension 

 5 x lätt lunch 

 dagliga skrivarpass 

 dagliga yogapass 

 2-3 vandringar 

 

 

Pris: 950 €/person i dubbelrum, 

1100 €/person i enkelrum  

(OBS! Exkl flygbiljett!) 

Min-max. antal: 13-15 delt. Vi 

har 10 platser i dubbelrum, 5 

platser i enkelrum. 
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Flygresor 

Notera att flygresor inte ingår i resepaketet. Du måste själv boka 

dina flygbiljetter till Malaga. Däremot ingår flygfältstransfer 

Malaga-Almuñécar t/r (~1 h, ca 80 km)och är planerad enligt 

följande Finnairs flyg från Helsingfors: 

Lö 28.3 kl 06:00 Malaga 09:40 

Lö 4.4 Malaga kl 10:35 Helsingfors kl 16:10 

Du kan naturligtvis välja andra flyg och tider som passar dig och 

din tidtabell bättre. Ta kontakt, så hjälper vi till med att boka 

transport enligt dina önskemål. Det är även möjligt att boka extra 

nätter och anlända någon dag tidigare. 

Anmälan, bekräftelse och betalning 

Du anmäler dig genom att fyll i det elektroniska 

anmälningsformuläret på vår webbsida. Alternativt kan du också 

skicka dina uppgifter per e-post eller ringa oss. 

Som bekräftelse får du en faktura på förhandsbetalningen per e-

post. Du säkrar din plats genom att betala förhandsbetalningen 

på 300€ genast efter anmälan. Slutraten bör vara betald senast 

28.1.2020.  

Vi har begränsat antalet platser på den här resan för att kunna ge 

varje deltagare individuell handledning i sitt skrivande. När de 15 

platserna är fyllda, tar vi ännu emot 2-3 namn på väntelistan. 

Reseförsäkring 

Du ansvarar själv för rese- och resgodsförsäkringar. Skaffa dig ett 

EU-sjukvårdskort, så är du berättigad till offentlig akutvård i 

Spanien. Du kan beställa det på FPA:s webbsida. 

Vi rekommenderar att du tecknar en reseförsäkring som innehåller 

annulleringsskydd. Du kan läsa mer om våra annulleringsvillkor på 

vår webbsida. 

Frågor och svar 

Mera information hittar du på vår webbsida. Om du har frågor, 

kontakta oss på info@kalliopeja.fi eller ring +358-40-522 6587. 

 

 

Ansvarig 

researrangör 

Ab Kalliopeja Oy 

Markusgatan 9 

10 300 Karis 

FINLAND 

FO-nr: 2564430-4 

Kalliopeja är registrerad 

paketresearrangör vid 

Konkurrens- och 

konsumentverket i Finland.  

Reg nr 702/18/mj 

Gerd Marianne  

Kummel-Kunnas 

+358-40-522 6587 

info@kalliopeja.fi 

Kaj ’Kaitsu’ Kunnas 

+358-40-505 1763 

Twitter: @KajKunnas 

Du hittar oss också på 

följande Facebook-

grupper: 

 Vandra och må bra 

i Almuñécar 

 Almuñécarin 

suomalaiset 
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