Kursusferie
Velkommen til Kursusferie, din professionelle rejsearrangør for kursusrejser og ferieophold med nærende indhold i eksotiske
omgivelser.
Fleksibilitet er nøgleordet i det vi laver hos Kursusferie, og vi har mange års erfaringer med rejsearrangering og håndtering af alle
de praktiske opgaver i forbindelse med rejse og ophold, hvor der skal foregå noget mere end blot dette at holde ferie. Vores
grundlag spænder vidt, lige fra adventurerejser henover kursusferie med personlig udvikling og uddannelse, til wellnessophold og
yogakrydstogter. Primært i forbindelse med træskibs krydstogt i den tyrkiske skærgård, men også med ophold på den tyrkiske
sydvestkyst eller på en græske ø, f.eks. Rhodos, Symi, Tilos eller Kos.
Rejsearrangering:
Det er vigtigt for os, at det er dig som kursusleder/instruktør, der er med til at sætte rammerne for hvordan rejseafviklingen skal
foregå, og at dine tanker og ideer om hvad der er mest optimalt for dig og dine deltagere, bliver hørt. Kursusferie arrangerer selve
rejsen og opholdet, på dine præmisser. Vi spiller ind som din samarbejdspartner med vores brede vifte af erfaringer, og viden om
hvilke muligheder der er lokalt i det område du har valgt, men i den sidste ende er det dig, der sætter dagsordenen for hvordan du
gerne vil have, det skal foregå. Du kan forvente, at vi vil gøre opmærksom på eventuelle fordele og ulemper omkring
rejseafviklingen.
Vi tilbyder at køre din deltager administration, samt at booke billetter og ophold til Jer. Som rejsearrangør har Kursusferie ikke
bedre muligheder end de fleste, for at søge og booke billetter. Her er det igen erfaringen der er et parameter, og måske endnu
vigtigere for dig, at du er fri for at bruge tid på det og kan koncentrere dig om dit program og eventuel forberedelse af undervisning
og materialer. Sammen finder vi ud af hvordan du gerne vil have informationer fremsendt til dine deltagere, og hvilke
informationer det er vigtigt, at deltagerne skal modtage.
Ophold og Faciliteter:
Vores kerneområde er at arrangere ophold med træskibskrydstogt i den tyrkiske skærgård. Her er der et væld af muligheder, med
skibe i forskellige klasser og størrelser, og flere sejladsruter der giver mulighed for forskellige oplevelser. I samarbejde med dig
skaber vi de optimale rammer for selve afviklingen af kurset, og vi har hånden på roret med alt det lavpraktiske med kuglepenne og
notatpapir, whiteboard tavle, måltider og menu, sightseeing, shopping, udflugter og wellness. Du kan se flere detaljer på
www.kursusferie.dk
Budget og Økonomi:
Hvis du finder det besværligt og tidskrævende at få opstillet et budget over økonomien, og få udfærdiget en beregning om det
overhovedet kan hænge sammen hvis du også selv skal have et rimeligt honorar, så lad os hjælpe med det.
Kursusferie tilbyder følgende:

at lave et overskueligt og samtidig detaljeret budget.

at beregne hvor mange deltagere der skal med, for at dække det honorar du ønsker.

at lave en økonomiopfølgning.

at administrere deltagerindbetalinger.

at booke flybilletter og ophold.
Det honorar, som Kursusferie skal have, aftales individuelt – så det snakker vi om.
Kontakt Kursusferie v/Marianne Dümen:
Det koster ikke noget at spørge, og du kan skrive til mig på www.mariannsfavoritter@gmail.com
Jeg er ofte i Danmark, hvor jeg har mobil nr. 2168 1117
Hvis du vil ringe til mig i Tyrkiet, er det på: +90 534 651 0888.
Se mere om hvem vi er, og hvad vi laver på www.kursusferie.dk
Se mere om de smukke skibe og den skønne tyrkiske skærgård på www.bluecoast4u.com

Jeg glæder mig til at høre fra dig,
De bedste hilsner
Marianne Dümen
www.kursusferie.dk
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