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SPIRAALISTABILAATIO (SPS)
PRAHA - 29.4.-2.5.2023

Kohti Prahan kevättä! 
Eli maistuisiko yhdistetty Spiraalistabilaatio - Vappu koulutusmatka?! 
Meillä on myös uusi kouluttaja eli Richard Smisekin tytär, lääkäri Katerina Smiskova!
Kurssin aihe on vielä avoinna, joten mukaan lähtijät voivat siihen vielä vaikuttaa. Joka 
tapauksessa liike- ja manuaaliterapian kertaus muodostavat suurimman osan 
koulutuksesta, kuten aina.

Kurssipäivät ovat siis la-ti ja paikalle tulisi saapua 28.4. perjantaina. Ne, jotka haluavat 
palata 2.5. kotiin, voivat varata paluu lennon jo ko. kurssipäivän illaksi. Kurssi aikataulu on 
joka päivä 9-13 ja 14-17, jonka jälkeen ehtii vielä hyvin kaupungille ostoksille ja syömään. 
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Hintaan sisältyvä majoitus kattaa sekä kurssia edeltävän, että sen jälkeisen päivän 
majoituksen kahden hengen huoneessa, joko Smisekin klinikalla (osoite: Rehabilitační a 
vzdělávací centrum Smíšek, Na Úbočí 10, 182 00 Praha 8), jossa on neljä kahden hengen 
huonetta tai viereisessä, saman tasoisessa, n. 100m etäisyydellä sijatsevassa Pavlownia 
Hotellissa. Olisi hyvä, jos mahdollisimman moni majoittuisi kahden hengen huoneisiin. 

Matkapaketin sisältö: 
• Saapuminen perjantaina 28.4. - lähtö keskiviikkona 3.5. 

• Hotellimajoitus 5 yötä aamiaisella kahden hengen huoneessa 

• Kurssi 4 pv

• Bussi- tai taksikuljetus kentältä / -lle

• Hinta: 585 € 
Lisävuorokausi hotellissa maksaa 35€/hlö/yö kahden hengen huoneessa aamiaisella. 
Lisämaksu yhden hengen huoneesta kurssin aikana huhti-toukokuussa on 20€ /vrk. 
Kurssipaketti maksetaan suoraan Smisek Hotellille kurssin lopussa joko tsekin kruunuissa 
tai euroissa. Maksuvälineinä luottokortti tai käteinen. Hotellissa on mahdollista lounastaa 
hintaan 5-10 euroa - maksu tapahtuu käteisellä kurssin lopussa ravintolaan. Muutenkin 
kannattaa vaihtaa jonkun verran tsekin kruunuja bussi/metrolippuja ym. varten. 
Mahdolliset ylimääräiset manuaaliset hoidot ( a' 40€) kannattaa varata kauttani etukäteen 
sähköpostitse. 
ILMOITTAUTUMISET MIELELLÄÄN MAALISKUUN ALKUUN MENNESSÄ!!! LENNOT 
OVAT VIELÄ EDULLISIA ELI KANNATTAISI VARATA MAHDOLLISIMMAN PIAN! 
Huom! Kun olet varannut lentosi, ilmoita siitä minulle ja anna samalla lennon tiedot ja 
aikataulut. Varaan tämän perusteella sekä kuljetukset että huoneet hotellista ja näin 
varmistat paikkasi kurssille. 
Lisätietoja saa kauttani: 

Tiina - puh. 044-5060304
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