
 
 
 
BL Travel; resebyrån som fakturerar och hjälper dig att boka flyg. Tel 08/731 50 10   
info@bltravel.se 

 

 

                

 
 
 
  
 
 
         
 

 
 
 
 
 
 
Detta ingår i priset 11775kr: 
 
- Flyg t o r Arlanda – Malta (morgonflyg) 
- Bagage och flygskatter 
- Transfer på plats 
- Del i dubbelrum med balkong & havsutsikt                                                                                

(tillägg för enkelrum)  
- Frukost och middag med dryck/vin varje dag  
- Qigong och ChiYoPi enl program  
- Välkomstlunch med dryck/vin 
- Heldagsutflykt med båt till mysiga ön Gozo 3-rätters  

gourmetlunch med dryck/vin  
- Promenader och skön samvaro 

  
Om önskan finns - gemensamma utflykter till tex Mdina  

 
Anmälan snarast men senast den 29 juni.                                                                                           
Amälningsavgift 1500kr  
Antalet platser är begränsat till 16. Först till kvarn! 
De fyra första anmälda får en behandling av Christina 
                                                                                                             
Anmälan sker måndag- fredag till Resia,  
Markus Sjöstrand tel: 042-120508 
 /mail: markus.sjostrand@resia.se 

 

 
 
Varmt välkomna önskar Karin Roosvall 
 och Christina Lesley 

 
 

Frågor om arrangemanget sker till: 
Karin Roosvall, programarrangör, 
Qigong/ChiYoPi/Pilates/Yoga-
instruktör och stresspedagog. 
Sommelier. Coach och inspiratör Tel: 
073 –993 57 27 karin@endorfinen.se 
 

Följ med och upptäck vackra och 
historiska Malta!                                        
En fin bonus; en heldag på exotiska systerön 
Gozo. Vi rör vi oss – tränar, upptäcker, 
promenerar och umgås.  Självklart finns tid för 
avkoppling och bara vara 😊  
Det finns mycket att se på Malta med omnejd 
för den som vill. T.ex gamla medeltida 
huvudstaden Mdina och ön Gozo som vi valt 
att göra en heldagsutflykt till, bara vi. Efter en 
båttur åker vi buss över den vackra ön, 
stannar på en välrenommerad restaurang. Där 
äter vi en härlig trerätterslunch med gott vin 
därtill. 

Fem-sex sköna träningspass av Qiong och 
ChiYoPi i vacker yogalokal med utsikt över 
havet.  Träningsformerna är enkla men 
effektiva för kropp och själ. ChiYoPI är en unik 
sammansättning av Qigong, Yoga, Pilates och 
avslappning. Vi tränar morgon och em. 

Malta 
1-5 oktober 2017 

Vackert, varmt, solsäkert, 
historiskt och hav 

 

Qigong och ChiYoPi  
Exklusiv heldag på fina           

ön Gozo  
Vi upptäcker, har gemenskap 

och promenader 
 

Cavalieri Art Hotel har ett utmärkt läge längs 
Spinola bukten vid St Julians Bay. Hotellet har 
en loungebar samt två restauranger och en stor 
terrass med pool nere vid havet.  Hotellet har 
också ett gym samt en inomhuspool.  Hotellets 
topfloor med sköna stolar har fantastisk utsikt 
över havet.   
Hotellet har 258 luftkonditionerade rum med 
minibar, säkerhetsbox och satellit-TV och 
balkong. Alla rum har gratis Wi-Fi. Till marinan 
Portomaso är det ca 400 meter.  
 
På Malta tar man sig tid – här går livet i ett 
behagligt tempo. Du kommer snabbt att märka 
hur lätt det är att anpassa sig till denna 
harmoniska livsstil 
På den lilla ögruppen koncentreras tusentals år 
av historia. Öarna upptäcktes redan för 7000 år 
sedan och efter det har erövrare genom tiderna 
lagt beslag på den strategiskt perfekt belägna 
ögruppen i Medelhavet. Alla har de efterlämnat 
något – katedraler och riddarborgar, 
katakomber och megalitiska tempel, kyrkor och 
medeltida arkitektur.   
  


