LIVSLUSTRESA TILL KROATIEN

För dig som har eller har haft cancer
Psykologisk rehabiliteringsvecka på ön Losinj på 4-stjärnigt hotell Vespera.
29 september - 6 oktober 2016

Kursen leds av terapeuter från Livslustgrupperna som har 20 års erfarenhet av
psykologisk bearbetning av cancerdabbade i Livslustgrupperna på Brännö och
Ljungskile med över 3000 deltagare, samt under fem års resor till Rhodos med
målgruppen. Första resan sker hösten 2016, därefter anordnas resor regelbundet.
R E HAB I LITE R I NG S PROG RAM M ETS SYFTE

Syftet med rehabiliteringsprogrammet är att förebygga och reducera de psykiska, sociala och existentiella följderna av cancersjukdom och dess behandlingar. Meningen är också att starta en process för ökad balans och
livsglädje under eller efter cancersjukdom. Hela inriktningen bygger på att deltagarna skall få verktyg med sig
hem för att bättre kunna hantera sin situation. Vi vill, under de här dagarna, ge dig tillfälle att stanna upp och
fundera över vad som är väsentligt för dig, finna och sätta upp mål som leder till livslust och ökad livskvalitet.
ATT ÅTE R FÅ BALAN S OCH LIVSG LÄDJ E

Det är naturligt att reagera känslomässigt när man drabbas av en allvarlig sjukdom. Det är inte lika naturligt för
alla att sätta ord på det inträffade, att prata om vad som händer med min kropp eller hur jag mår emotionellt.
Man kan tidvis känna bristande självförtroende, vara orolig, arg, rastlös eller kanske deprimerad. Ett av syftena
med rehabiliteringsvistelsen är att du skall få möjlighet att samtala med andra i en liknande situation under
ledning av erfarna terapeuter.

M I LJÖ OCH BOE N DE

Vid sidan av den psykologiska bearbetningen finns möjlighet till rekreation. Deltagarna bor på det 4-stjärniga
SPA-hotellet Vespera. Där finns saltvattenpoler både ute och inne, men också direkt tillgång till det kristallklara
havet. Man kan gå på mindre vandringsturer.
Vi vill betona att huvudinriktningen för alla deltagare är den psykologiska rehabiliteringen.
Besök sidan: www.losinj-hotels.com/en/accommodation/hotel-vespera

Hotellet Vespera, där vi kommer att bo.

Hamnen i staden Veli Losinj. En av flera fina och pittoreska miljöer.

VAD I NGÅR I R E SAN OCH I N FOR MATION

Psykologisk rehabilitering
Datum: 29 september - 6 oktober 2016
Flygresa: T/R Landvetter - Rijeka (2,5 tim)
Transfer: T/R flygplatsen - ön Losinj med buss och båt (ca 2,5 tim)
Hotell: 7 nätter, del i dubbelrum med halvpension (frukost + middag)
Möjlighet finns till vegetarisk och/eller glutenfri mat, anges vid bokning
Enkelrum: 1400 kr tillägg
Kostnad: 14 800 kr. Avbeställningsskydd kan läggas till 200 kr
Anmälningsavgift: 700 kr
Du som deltar bör vara i sådan fysisk och psykisk kondition att du orkar resa samt klara dig själv.
Inget medicinskt omhändertagande ingår. Rådgör med din läkare vid tveksamhet.
HÄR BOKAR DU R E SAN

www.scandjet.se/livslust
eller
www.livslust.net
I N FOR MATION

Stig Dahlgren, mobil: 070 769 57 89. stigupp@hotmail.com
Ing-Marie Magnusson, mobil: 070 982 09 67. im4you@hotmail.se
www.livslust.net
Teknisk arrangör

