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Rejse for ”Mennesker med sclerose” 
og andre dejlige mennesker 

Vi rejser til Lesbos 

 
 

26. maj til 2. juni 2013 og  
 8. til 15. september 2013 

 
Zoneterapeut Kirsten Sietam afholder disse helt specielle uger, hvor du finder fred med dig 
selv, samt oplever denne pragtfulde livgivende ø Lesbos. 
Her bliver der hele ugen taget hensyn til DIT tempo, og på samme tid er ugen fyldt med 
ferieoplevelser og wellness for krop og sjæl. 
For 6. år i træk arrangerer jeg, på privat basis, rejser til den lille by Petra på Lesbos.  
Se mere på www.sietam.dk 
 
Dette er en anderledes ferieuge, hvor det sociale er vægtet højt, men hvor du også har tid alene hvis 
du ønsker. Max deltagerantal er 15 personer. 
 
Majturen er specielt beregnet for folk i kørestol og deres hjælper (et krav for kørestolsbrugere at have 
hjælper med). Det er desværre ikke muligt at have e-scooter med. 
 
Hjælperen kan være din partner, din veninde, mor eller far. Jeg er også behjælpelig med at skaffe en 
hjælper hvis dette ønskes. 
 
Boliger: 
”Feriekurset” afholdes i en meget rolig græsk landsby, hvor det er nemt at komme rundt og hvor den 
meget venlige lokalbefolkning er vant til, at der afholdes kurser i deres nærhed. 
Hele vejen langs Petra by løber en bred sandstrand og for enden af denne ligger vores bolig, Pension 
Tulla. 
Udgangen fra de fleste værelser går direkte ud på stranden. 
Hvis der er mange tilmeldte, bliver nogle indkvarteret i en nabopension. 
Værelser på pensionen fordeles efter ”først til mølle” dvs. vandudsigt til dem der kommer først. 
 
Fra vores pensionat er der ca.15 min gåtur (i almindeligt tempo) til byens midte. 
. 
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Afspænding: 

3 gange i løbet af ugen, afholder jeg nogle Mindfullnes / meditationer 
på stranden foran vores pension. Her vil jeg give dig nogle redskaber til at nå dine daglige mål, eller 
bare få den fordybelse det er svært at få i det daglige. 
 
Derudover er der i hele ugen guidning og hjælp, dvs. du bliver ikke overladt til dig selv hvis du har 
behov for hjælp. 
 
Yoga: 
På september turen deltager yogastuderende Pia Møller (der selv har sclerose) og hun vil undervise ca 
5 gange i løbet af ugen. Vi laver yoga enten på stranden eller andre rolige steder i nærheden. 
 
Fritiden: 
I fritiden kan du enten bade på vores egen strand (vi har også liggestole til fri afbenyttelse), eller du 
kan shoppe i enten Petra eller nabobyen Molyvos. 
 
Mod ekstra betaling kan du få: 
Zoneterapi (Euro 30) og massage (Euro 30), pedicure og manicure (Euro 25), samt udflugter, 
beskrevet nedenunder. 
 
Det sociale: 
De fleste måltider indtager vi sammen (det er selvfølgelig helt i orden, at spise alene eller 2 og 2) 
morgenmaden kan enten købes på Pension Tulla for Euro 6, eller du kan selv købe ind til den, eller slå 
jer sammen flere 

 
 

Forsikring: 
Det er din egen forsikring der dækker turen. Det gule sygesikringskort er gældende i Grækenland. Der 
kan tegnes afbestillingsforsikring til flyet kr. 250,- (men de fleste har denne forsikring i forvejen, check 
det lige). Der skal ikke tegnes forsikring for værelserne, men afbestiller du mindre 1 måned før afrejse 
påregner jeg kr. 500,- til dækning af omkostninger. 
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Pris for Feriepakken som indeholder: 
Planlægning,  
Guide hele ugen,  
Mindfullnes / Meditationer,  
Yoga (på september holdet),  
Flybillet incl. grupperabat og mad på flyet,  
Transport lufthavn – Petra og retur -  
Pension i dobbeltværelse eller enkeltværelse.  
Let anretning ved ankomst og morgenmad den første dag. 
 
 Enkeltværelse 

 
Dobbeltværelse 

26. maj og 8. september 6.900,- 
 

6.100,- 

 
+ mad og lommepenge udflugter og behandlinger 

 
Foreløbigt program  

Det endelig program udfærdiges når jeg har alle tilmeldinger i hus. 
Søndag: 
Vi flyver fra Kastrup søndag kl. 16.20 og når vi ankommer til Grækenland kører vi fra lufthavnen på 
Lesbos i taxa eller minibus (incl. i prisen) til Petra. Det er 5 kvarters kørsel, hvor vi indkvarteres på 
Pension Tulla. 
  
Mandag: 
Kl. 9 Fælles morgenmad (incl. i prisen) 
Præsentation af hinanden og af ugens program. 
  
Om eftermiddagen: Afspænding på stranden foran pensionen. Vi forsøger, at kontakte vores indre og 
finde målet for den nærmeste fremtid. Hvad er vigtigt for dig og hvordan når du målet? 
 
Derefter ”dalrer” vi ind til Petra, hvor vi har fælles middag (for egen regning) 
  
Tirsdag: 
Afspænding / meditation / yoga  fra morgenstunden. 
 
Denne dag er afsat til massage (flere forskellige typer, bl.a. sukkerindpakning og massage af en 
kineser eller Kirsten), zoneterapi, pedicure og manicure, frisør og make-up. Dette mod ekstra betaling. 
Er der nogen (måske mænd) der ikke ønsker at deltage i dette arrangeres for dem sejltur til Kaninøen 
med mulighed for fiskeri eller andre ”mandeting” 
 
Onsdag: 
Vi kører til "Den forstenede skov" 
En lidt lang køretur, men da vi ikke har været på de kanter af øen før, giver det en mulighed for at se 
en helt anden natur end den vi er vant til.  
Vi laver små øvelser undervejs. Pris Euro 30 
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Æseltur om aftenen, på septemberholdet (eller én af de andre aftener) for dem der ønsker det. Pris 
euro 30 incl. middag på stranden og vin. 
  
Torsdag fri hele dagen 
 
Fredag:  
Yoga eller afspænding 
Udflugt, aftales nærmere når vi ved hvem der deltager og hvilke ønsker I har. 
Undervejs gør vi holdt nogle gange for at lave små afspændingsøvelser. 
Pris ca Euro 20 
 
Lørdag: 
Yoga eller Afspænding fra morgenstunden. 
Også denne dag er afsat til personlig pleje og afspænding massage og zoneterapi. 
Den enkeltes ønske opfyldes, det aftaler vi nærmere 
  
kl 19 afskedsmiddag i Petra (for egen regning) 

  
Søndag: 
Yoga eller afspænding 
Vi kører med taxa (incl. i prisen) kl 18 til lufthavnen hvor der er flyafgang kl 21.40 og ankomst til 
København 23.50 
 
Hvis du på nuværende tidspunkt er sikker på at du vil med, må du meget gerne maile 
(kirsten@sietam.dk) til mig, eller ringe på tlf. 2466 2944 - og derefter  
 
 

indbetale depositum på kr. 1.000,- til Bank Nordik 6510 305 130 9803 
 
 Restbeløbet bedes indbetalt  
 

senest 1.4.13 til maj turen og 1.8.13 til septemberturen 
 
  
 

Mange dejlige Vinterhilsner 
Kirsten Sietam 

 
31. januar 2013 

 
  
 
Ps. Jeg har bestilt fly og du får først din flybillet ca. 1 måned før afrejse. 
 
Det endelige ugeprogram udsendes lige før afrejsen når jeg ved hvem der deltager. ..  
  
 
 


