Fira 35 år med Curomed:
Personlighet, hälsa och sjukdom

Kursresa till Madagaskar
27/12 2019 – 5/1 2020

Resprogram
Privat tilläggsarrangemang efter kursen:

Regnskogar på Madagaskars Ostkust 5-12/1
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Personlighet, Hälsa och Sjukdom
KURSGIVARE
Tore Sahlin

Specialist tandläkare inom parodontologi, licensierad konsult
Curomed, Umeå

PLATS
TID
KURSFORM
MÅLGRUPP

Nosy Be, Madagaskar
27 december 2019 – 5 januari 2020
Föreläsningar och workshops
Läkare, tandläkare med personal

KURSENS SYFTE
Kursens målsättning är att ge uppdaterad, kliniskt relevant och användbar kunskap om
personlighetens betydelse för hälsa och sjukdom. En bred kännedom inom detta område gör
oss rustade att bättre kunna hjälpa våra patienter. Personlighetens oerhörda betydelse för hälsa
och utveckling har bl a visats i Dunedistudien som pågått sedan 1972. Studien har lett till över
1200 publicerade vetenskapliga rapporter med stor betydelse för både medicin och
odontologi. Bland annat har man publicerat en rapport om personlighetens betydelse för
tandlossningssjukdom. Vi lider av en fetmaepidemi, diabetesepidemi och får allt mera
åldrande befolkningar. Förebyggande av sjukdom i såväl munhåla som resten av kroppen är
en nödvändighet för att inte sjukvårdssystemet skall bryta ihop.
För mer information om själva kursen, se kursprogrammet på www.curomed.se

MADAGASKAR
Madagaskar är en jättelik ö (världens fjärde största) utanför afrikanska fastlandet som är något
större än Sverige och nästan utgör en egen minikontinent i Indiska Oceanen. För ca 135
miljoner år sedan splittrades urkontinenten Gondwanaland och en landmassa bestående av
Madagaskar och Indien separerade från Afrika. Kontinentaldriften skulle slutligen frigöra
Madagaskar från Indien för ca 90 miljoner år sedan och geografiskt bli en isolerad ö utan
landförbindelser med andra kontinenter. Sedan dess har flora och fauna utvecklats enligt
delvis egna linjer.
Många arter inom både växt- och djurliv är ålderdomliga och saknar motsvarigheter på andra
håll i världen. Lemurerna och vissa halvapor representerar de äldsta grupperna inom
primatfamiljen. Bristen på större rovdjur är en av förklaringarna till variationen av
ålderdomliga däggdjur, t ex drygt 100 arter av lemurer.
Människan har bara funnits på Madagaskar i 1500 år och anlände under en period av
folkvandringar från Sydostasien. Idag har befolkningen både indonesiska och afrikanska
rötter.
Tyvärr har skogsskövling förstört mycket av de ursprungliga miljöerna men fortfarande finns
regnskogsområden bevarade i olika nationalparker. Här finns en stor variation av lemurer,
halvapor och reptiler.
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Nordväst om huvudön mellan Madagaskar och afrikanska fastlandet finns en ö-värld av
många små korallöar omgivna av Indiska Oceanens turkosblå vatten. Största ön kallas Nosy
Be med en väl utvecklad turistisk infrastruktur. Mellan öarna finns det korallrev som lämpar
sig för snorkling och dykning och havet utanför erbjuder utmärkta möjligheter för
djuphavsfiske.
Madagaskar är som en evolutionär verkstad som tydliggör hur utvecklingens mekanismer
fungerar med geografisk isolering och specialisering. Darwin kunde lika gärna ha studerat
lemurer på Madagaskar som finkar på Galapagosöarna.
RESPROGRAM
FREDAG 27 DECEMBER: STOCKHOLM TILL NOSY BE
Avresa med Ethiopian Airlines från Sverige till Madagaskar med nattflyg.
LÖRDAG 28 DECEMBER: NOSY BE
Ankomst till Addis Ababa på morgonen där planbyte sker för den fortsatta flygresan till Nosy
Be. Landning tidig eftermiddag på öns östra sida där Farsene Airport är beläget. Flygplatsen
ligger nära huvudstaden på Nosy Be. Transfer till Vanilla Hotel & Spa för inkvartering.
Nosy Be är den största ön i arkipelagen av öar som finns utanför Madagaskars nordväst kust.
Nosy Komba, Nosy Tanikely, Nosy Sakatia och Nosy Mitsio är andra öar i arkipelagen som
har det mesta man kan önska sig av tropiska miljöer med palmer, vita sandstränder och
regnskogsvegetation. Öarna omges av korallrev med ett rikt marint djurliv och här finns flera
utmärkta dykområden.
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KURSINTRODUKTION
Kurs förmiddagen med presentation av kursgivare och kursteman.
SÖNDAG 29 DECEMBER – FREDAG 3 JANUARI: NOSY BE
KURS: Personlighet, hälsa och sjukdom
Dagarna tillbringas på Nosy Be med kurs enligt särskilt schema i form av seminarier,
grupparbeten och föreläsningar.

Vanilla Hotel & Spa är beläget på stranden av Indiska Oceanen med en omgivande tropisk
trädgård. Hotellet har flera pooler och två restauranger med ett kök som är en blandning av
fransk och madagaskisk kokkonst. Hotellet har även en privat
strand på Nasy Sakatia som är liten ö väster om Nosy Be. Hit
tar man sig med en kort båtresa för att vandra bland orkidéer
och vilda örtväxter.
För ledsagare arrangeras utflykter till byar och kulturmiljöer där
madagaskiska traditioner ännu hålls levande. Snorkling,
sportdykning och djuphavsfiske kommer också att arrangeras.
Nosy Komba är en vulkanö belägen mellan Nosy Be och
fastlandet med regnskogar och lemurer. Det finns inga vägar på
ön men vandringsleder man kan följa för att leta efter den svarta
lemuren som är vanlig på Nosy Komba. Om man är intresserad
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av snorkling kan man fortsätta till Nosy Tanikely som ingår i ett marint skyddsområde med
fina korallrev. Man kan med fördel kombinera de båda öarna vid samma utflykt.
I sydöstra hörnet av Nosy Be finns ett naturreservat kallat Lokobe (Réserve Naturelle
Intégrale de Lokobe) som är hemvist för den svarta lemuren. Den endemiska vegetationen är
väl bevarad med regnskogsträd, orkidéer, ålderdomliga palmer och klängväxter som vild
vanilj. Förutom lemurer lever exotiska fåglar, kameleonter och reptiler av olika arter här.
LÖRDAG 4 JANUARI: ÅTERRESA TILL SVERIGE
Transfer till flygplatsen på Nosy Be för återresa med Ethiopian Airlines via Addis Ababa till
Stockholm.
SÖNDAG 5 JANUARI: HEMKOMST
Ankomst tidigt på morgonen till Stockholm.

Madagaskars magiska natur 5-12/1
Om man vill utforska mer av Madagaskar kan man följa med på en tilläggsresa till några av
de mest intressanta områdena i övärldens säregna natur. Genom att kontakten med den
afrikanska kontinenten bröts för mer än 100 miljoner år sedan har djurlivet utvecklats enligt
egna evolutionslinjer på Madagaskar och en ålderdomlig fauna kunnat bevaras som försvunnit
i Afrika. Detsamma gäller växtriket där framförallt kustnära regnskogar finns kvar. På
Madagaskar är naturturismen fortfarande småskalig med små anläggningar, ofta på rätt
otillgängliga ställen.
Tilläggsarrangemang :

Regnskogar på Madagaskars ostkust
SÖNDAG 5 JANUARI: NOSY BE TILL ANTANARIVO
Transfer till flygplatsen på Nosy Be för avresa med
Air Madagaskar till Antanarivo som är Madagaskars
huvudstad. Vi bekantar oss med den bullriga och
röriga stadsmiljön.
Här råder en fascinerande blandning av afrikanska,
indonesiska och europeiska kulturelement. Staden är
utspridd på ett antal kullar och på en av dem tronar
Rova som var den tidigare drottningens palats.
Byggnaden eldhärjades på 1990-talet men har delvis
restaurerats. Nedanför Rova mellan järnvägsstationen
och Hotel Le Glacier ligger stadsdelen Analakely med sitt myller av gatustånd och
marknadsplatser.
Övernattning på Tamboho Hotel.
MÅNDAG 6 JANUARI: ANTANARIVO TILL ANDASIBE
Dagen inleds med transport österut genom ett landskap av risfält, utspridda skogar och
vattenfall. Målet är Andasibe-Mantadia nationalpark med täta regnskogar vars träd är täckta
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av mossor och epifyter. Mellan de trädliknande ormbunkarna spanar vi efter den största av
lemurerna, indri-indri, som når den imponerande höjden av en meter. Efter mörkrets inbrott
genomför vi en nattlig vandring för att leta efter bl a muslemur. Ungefär en tredjedel av alla
lemurer är nattlevande.
Övernattning på Mantadia Lodge.

TISDAG 7 JANUARI: ANDASIBE TILL
AKANIN´NY NOFY
Strax före gryningen kan man höra indrins
säregna vrål och vi beger oss ut i regnskogen
för att spåra den massiva lemuren. Men det
finns även andra arter av lemurer, mungoer och
100 fågelarter här.
Från Andasibe fortsätter vi sedan österut mot Indiska Oceanen och Akanin´Ny Nofy. Sista
biten från Manambato sker med båt på den grävda kanalen Canal de Pangalanes. Vid Akanin
´Ny Nofy finns det privata naturreservatet Palmarium där vi inkvarteras över natten.
Övernattning på Hotel Palmarium.
ONSDAG 8 JANUARI: AKANIN´NY NOFY
Dagen tillbringas i Palmarium på de anlagda lederna för att observera lemurer av de tio olika
arter som förekommer i reservatet. Vid skymningen blir det nattexkursion med båt till ön Aye
Aye där den största nattlevande lemuren, aye aye, lever. Övernattning på Palmarium Hotel.
TORSDAG 9 JANUARI: AKANIN´NY NOFY TILL ANDASIBE
Återresa till Andasibe med buss eller tåg via Brickville. Kvällsexkursion för att uppleva
regnskogens konsert av olika djurläten och få en skymt av nattlevande djur efter mörkrets
inbrott. Övernattning på Mantadia Lodge.
FREDAG 10 JANUARI: ANDASIBE TILL ANTANARIVO
Morgonpromenad i Andasibe för att lyssna på indrilemurernas sång. Frukost på hotellet och
återresa till Antanarivo. Övernattning på Tamboho Hotel.
LÖRDAG 11 JANUARI – SÖNDAG 12 JANUARI: ÅTERRESA TILL SVERIGE
Återresa vid lunchtid med flyg till Sverige via Addis Ababa. Ankomst till Stockholm tidigt på
morgonen 12/1.
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PRISER OCH RESFAKTA
Kursresan till Madagaskar:
Kursavgift nu: 10.100 kr, svensk moms 2.525 kr tillkommer, totalt 12.625 kr.
Resans pris nu: 45.900 kr ifrån Stockholm
Vid anslutning från övriga orter i Sverige tillkommer ca 2.600 kr.
I priset ingår:
•
Hotell med del i dubbelrum
•
Halvpension (frukost, middag)
•
Flyg i ekonomiklass, Stockholm – Nosy Be t o r
• Transporter och transfers enligt program
• Svensktalande reseledning
I priset ingår inte:
• Enkelrumstillägg: från 10.100 kr
• Visum till Madagaskar: € 35
• Dricks och drycker
Privat tilläggsarrangemang efter kursen:
REGNSKOGAR PÅ MADAGASKARS OSTKUST 5-12/1
Pris: 13.500 kr per person
I PRISET INGÅR
•
Flyg från Nosy Be till Antananarivo;
•
Hotell med del i dubbelrum;
•
Frukost i Antananarivo, halvpension under rundresan;
•
Transporter med buss och båt enligt programmet;
•
Utflykter enligt programmet;
•
Nationalparksavgifter;
•
Lokala guider
I priset ingår inte:
• Dricks och drycker
Tillägg för business class: 19.500 kr (i mån av tillgång)
Anmälan snarast.
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Resevillkor
Priser och resdagar är baserade på flyg- och hotelltariffer, valutakurser och tidtabeller
gällande i juni 2019. Alla uppgifter lämnas med reservation för ändringar efter detta datum.
Allt flyg sker i ekonomiklass. Vi förbehåller oss rätten att ändra flygbolag och hotell till andra
likvärdiga om det skulle vara nödvändigt. Resplanen kan också komma att ändras pga faktorer
utanför vår kontroll. Researrangören frånsäger sig allt ansvar för eventuella tidtabelländringar
för flygen eller händelser av force majeure-karaktär. Resans pris är baserat på att minst 25
personer deltar.
Allmänna resevillkor
För dessa resor gäller de allmänna resevillkor som antagits 1975-06-16 av Svenska
Resebranschens Förening och Researrangörsföreningen i Skandinavien efter överläggningar
med KO.
Särskilda Resevillkor
Avbeställning ska ske skriftligt. Expeditionsavgiften vid avbeställning är 2.000 kr samt ev
kostnader som debiteras för avbokning av flyg, hotell mm. Vid avbeställning senare än 60
dagar före avresan äger researrangören rätt att tillgodoräkna sig hela resans pris. Ändringar
utöver det givna researrangemanget kan i allmänhet inte göras eftersom detta är en
gruppbokning.
Reseförsäkring
Detta är en tjänsteresa och då gäller inte den vanliga hemförsäkringen. Medlemmar i
Praktikertjänst har en tjänstereseförsäkring genom företaget och vårdpersonal som inte är
anslutna till Praktikertjänst bör kontrollera sitt försäkringsskydd vid tjänsteresor. Kontrollera
om avbeställningsskydd ingår i din reseförsäkring. Kontakta ditt försäkringsbolag angående
detta, alternativt teckna reseskydd via försäkringsaktiebolagt ERV.se. Frågor om
företagsförsäkring: Telefon: 0770 457 970. Telefon till förmedlarservice: 0770-456 908; Epost: corporate@erv.se; Fax: 08 454 33 21
Curomed Utbildning AB, Håkmark 213, 905 91 Umeå, 090-38375
www.curomed.se, info@curomed.se

Vi är tacksamma för din anmälan snarast.
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