2. halvår - 2010 ophold i Odsherred terapihave
Prisen inkluderer forplejning, haveterapi og rehabiliteringsvejledning.
Betaling af opholdet, inden ankomst til:
Danske Bank Nyk. sj. afdl. 3565 3565547135. Der modtages ikke kreditkort.

9 dage
Vi opretter hold startende kl 12.30 den 1. dag til kl.15.00 den 9. dag.
Et hold starter ved minimum 3 tilmeldinger.
Pris for 9 dage: enkelt-rum kr. 10.800,- og for enkelt-hems kr.
9.900,- pr. pers.
Vi anbefaler nye gæster at blive 9 dage. Erfaringer viser at der er brug for
denne tid til at vænne sig til skemaet når det er første gang man er her.
Har man været her før kan man bedre nøjes med 5 dage og eventuelt
forlænge opholdet undervejs. Pris for 5 dage: enkelt-rum kr. 6.000,- enkelthems kr. 5.500,- efterfølgende dag for enkelt-rum er kr. 1.200,- enkelt-hems
kr. 1.100,Gæsterne introduceres for skemaet og rytmen i de første 3 dage, derefter
fortsætter opholdet og sidst i opholdet forberedes gæsterne på at fortsætte et
hjemmeskema.

2010 andet halvår
9 dages ophold:
torsdag 19. august - fredag 27. august
fredag 03. september – lørdag 11. september
torsdag 16. september - fredag 24. september
___
OBS! Refill - 3 dages ophold for tidligere gæster:
fredag 17. september - søndag 19. september
onsdag 22. september - fredag 24. september
alt incl. kr. 2.750,Dagene indeholder samme rytme som vores almindelige ophold.
Kom og få en "opladning". Sammen med andre der har prøvet skemaet før.
Vi starter 1. dag kl 12.30 - frokost kl. 12.45. Hvis det passer bedre
at ankomme tidligere den formiddag er I velkomne - lad os det lige
vide. Opholdet varer til 3. dag kl 17.00. Ønsker man at vise stedet
frem for pårørende er det efter kl 17.
___
9 dages ophold:
torsdag 14. oktober - fredag 22. oktober
torsdag 28. oktober - fredag 05. november
torsdag 11. november - fredag 19. november
torsdag 25. november - fredag 03. december

Afmelding
Ved afmelding senest 4 uger inden opholdet opkræves 50 % af lejen,
medmindre vi umiddelbart kan udleje til andre (på en evt. venteliste).
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