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Kommunikation för Effektivare
Samarbete

Kursgivare: Tore Sahlin, DDS, organisationskonsult, Curomed,Umeå
Avsedd för: Tandläkare, tandsköterskor, receptionister, tandhygienister samt övrig 

personal inom  tandvården; Läkare, sjuksköterskor och övrig personal inom 
vården

Tid: 28/12 2021– 5/1 2022
Plats: Papeete, Tahiti

Programmet vänder sig till dig, som vill lära dig modeller för mer effektiv och resultatinriktad
kommunikation med andra människor. Kunskaperna kan användas för att förändra den egna
kommunikationen och uppnå bättre relationer med andra och därigenom nå ett effektivare och
mera lönsamt professionellt liv.

Personlighetsanalysen MMP hjälper dig att kommunicera utifrån din och mottagarens
personlighet. Du får ett verktyg utvecklat från den moderna hjärnforskningen som hjälper dig
och dina medarbetare att utveckla såväl er interna som externa kommunikation.
Kommunikation utifrån verktyget MMP hjälper alla i organisationen att jobba mot
gemensamma mål genom att kommunikationen blir individanpassad efter varje individs
personlighet och kommunikationsstil. MMP, Mind Me Personality, är dessutom ett utmärkt
verktyg vid årliga utvecklingssamtal.

Se mer om kursen i kursprogrammet, www.curomed.se

Se sidan 6 med kommentar ang Covid 19. 

Preliminärt resprogram: Tisdag 28/12 2021 – onsdag 5/1 2022:

Dag 1, Tisdag 28/12: Stockholm/Köpenhamn till San Francisco
Avresa från Stockholm preliminärt kl 09.55 på morgonen med SAS med ankomst Köpenhamn 
11.05. Avresa från Köpenhamn till San Francisco 12.25. Ankomst till San Francisco samma 
dag kl 14.45 pga tidsskillnaden mellan USA och Sverige. Transfer till vårt hotell Executive 
Hotel Vintage Court i centrala San Francisco. Hotellet är ett litet boutiquehotell nära Union 
Square, mindre än en kilometer från Chinatown och med San Francisco Museum of Modern 
Art fem minuter bort.

Dag 2, Onsdag 29/12: San Francisco till Papeete
Avresa med United Airlines flight till Tahiti kl 14.00 med ankomst till Papeete kl 20.40 samma
dag. Transfer till vårt hotell Tahiti Pearl Beach Resort & Spa för inkvartering. 

Tahiti Pearl Beach Resort & Spa ligger ca tio minuter från centrala Papeete, vid en vacker svart
vulkanisk lavasandstrand, Lafayette, och med en fantastisk utsikt över Matavai Bay, där t ex
Wallis och Bligh, bland de första europeiska upptäcktsresandena på jakt efter Terra Australis,
ankrade. Lafayette Beach är känd för den längsta naturliga sandstranden och dess svarta och
mycket fina, mineralrika sand används i spa runt om i världen. 
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Året runt kan du titta på hundratals vilda delfiner i Matavai-bukten från din balkong. Se mer om
hotellet på https://www.tahitipearlbeach.pf/en. Hotellet har utmärkta konferensfaciliteter, där vi
kommer att hålla till med kursen.

Dag 3 Torsdag 30/12 2021 – Dag 6 Söndag 2/1 2022: Tahiti Pearl Beach Resort & Spa 
Kurs enligt särkilt schema. För ledsagarna finns mycket att göra. Tahiti är ett eldorado för alla
former av aktiviteter på land och i vatten. Golf, tennis, dykning, snorkling, sportfiske eller
båtturer är bland de många aktiviteterna du kan följa med på. Gemensam välkomstmiddag
onsdag 30/12. Nyårsafton torsdag 31/12 firar vi med stor galamiddag. På lördag 2/1 äter vi
gemensam avslutningsmiddag inför avresan till Bora Bora och hemresan för dem som bara är
med på kursen.
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Suite Ocean View har ett separat sovrum och ett stort badrum
med badkar och separat dusch. Det moderna vardagsrummet 
vetter mot en privat balkong med en härlig utsikt över havet. 

Jacuzzi Ocean View erbjuder panoramautsikt över Matavai
Bay och Moorea Island. Badtunnan ligger väl skyddad på 
din balkong.

Deluxe Ocean View har en 13 kvadratmeter stor balkong med 
utsikt över den vackra Lafayette-stranden och över Matavai 
Bay. 

https://www.tahitipearlbeach.pf/en


Tahiti eller kärlekens ö som den även kallas, är den största av Franska Polynesiens 118 öar. 
Detta är en del av Sällskapsöarna som i sin tur ligger i arkipelagen som kallas Franska 
Polynesien. I dagligt tal kallas hela Franska Polynesien för Tahiti. Tahitis huvudstad heter  
Papeete. Papeete har en fin marknad där man kan handla frukt och grönsaker, samt andra 
varor. Tahiti består av en stor cirkelformad ö kallad Tahiti Nui och en mindre cirkelformad ö 
kallad Tahiti Iti, som hänger samman genom en liten landtunga vid namn Taravao. Bergen på 
öarna är vackra och grönklädda och inbjuder till fina vandringsturer i spektakulära 
omgivningar. 

Dag 7 Söndag 3/1: Papeete till San Francisco
Hemresa för dem som inte är med på det privata tilläggsarrangemanget. För övriga sker avresa 
till Bora Bora, se nedan.

Privat tilläggsarrangemang: Avslutande dagar på Bora Bora:

Dag 7 Måndag 3/1: Tahiti till Bora Bora
Efter frukost sker avresa med flyg till paradisön Bora Bora. Flygresan tar 50 minuter varefter vi
får transfer med båt till vårt hotell Bora Bora Pearl Beach Resort & Spa. 
Gemensam middag på hotellet på kvällen. Se mer om hotellet på 
https://www.boraborapearlbeachresort.com 

Bora Bora
Bora Bora är med sin perfekta kristallklara lagun och sin naturliga skönhet en av jordens 
vackraste öar. Ön andas exklusivitet och flärd vilket också avspeglas på hotellen som ligger på 
Bora Bora samt på de palmklädda öarna i lagunen. Förutom vattensporter finns här möjlighet 
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att åka på jeepsafari, hyra cykel eller rida och mycket annat. Här finns någonting för alla 
smaker. Att simma med revhajar och mata stingrockor är en upplevelse för livet!
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Otemanu Overwater Bungalow

Otemanu Overwater Bungalow med enastående utsikt över 
det ikoniska berget Otemanu har ett eget soldäck med 
lusthus och direkt tillgång till lagunen genom en öppen 
glaspanel vid sängen och badkaret.

Overwater-bungalow ligger nära havet och har ett eget soldäck
med lusthus. Man har direkt tillgång till lagunen genom en 
öppen glaspanel vid sängen och badkaret

Garden Pool Villa. Undangömt i resortens frodiga tropiska 
trädgård med ett eget stort soldäck med bassäng och lusthus.



Tisdag - Torsdag, 4 - 6/1: Bora Bora Pearl Beach Resort & Spa
Dagarna kan användas till sol och bad och att upptäcka denna intressanta ö som kommit att 
personifiera Söderhavet självt. På onsdag kväll har vi en gemensam avslutningsmiddag.

Fresdag 7/1: Bora Bora till Tahiti
Vi avslutar vår vistelse på underbara Bora Bora. Båttransfer till flygplatsen för att ta 
eftermiddagsflyget till Papeete. Vi tar sedan kvällsflyget kl 20.40 med United Airlines till San 
Francisco dit vi anländer nästa dag på morgonen.

Lördag 8/1 San Francisco
Ankomst till San Francisco kl 06.40. Transfer till vårt hotell Executive Hotel Vintage Court i 
centrala San Francisco. Hotellet är ett litet boutiquehotell nära Union Square, mindre än en 
kilometer från Chinatown och med San Francisco Museum of Modern Art 5 minuter bort.
En route gör vi en halvdags sightseeing i San Franciscos centrala delar. Därefter egen tid i 
denna spännande stad. Fishermans Wharf, Pier 39 är andra givna mål för eftermiddagen.

Söndag 9/1 San Francisco till Stockholm
Dagen till egen disposition fram till avresan från hotellet för att ta SAS flight från San 
Francisco till Köpenhamn kl 17.30 och sedan vidare till Stockholm.

Månndag 10/1 Ankomst till Stockholm
Ankomst med SAS flight till Köpenhamn kl 13.20 och till Stockholm 15.35. Tack för denna 
gång!

Aktuell information maj -21:
Öppet köp: Om kursresan ställs in erhåller alla anmälda inbetalda medel tillbaka utan avdrag.  Räkna 
med att du måste vara covid-vaccinerad och kunna uppvisa ett vaccinpass.

Med vänlig hälsning

Tore Sahlin

PS. Känn att ni alltid kan kontakts oss direkt vid behov. Tore Sahlin 070-3837510, Karin Sahlin 070-
3837520, Sara Sahlin 070-2871708.
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Priser och resfakta: 

Kursavgift: 15.625 kr
Reskostnad kursresan: Ca 59.990 kr

I priset ingår:
• Flyg i ekonomiklass Stockholm – Papeete inkl. stop på vägen enligt program
• Del i dubbelrum med frukostpension på angivna hotell eller motsvarande
• Gemensamma middagar enligt programmet
• Inkvartering i Deluxe Ocean View på Pearl Bech Resort & Spa
• Transfers till och från flygplatsen till hotellet
• Svensk färdledning

I priset ingår inte:
• Kostnader för visum
• Drycker
• Dricks
• Enkelrumstillägg från 14.800 kr
• Ocean View Jacuzzi Room tillägg 1.200 kr
• Ocean View Suite 2.300 kr

Reskostnad tilläggsresan:

Garden Pool Villa 12.500 kr
Tillägg för Beach Villa with Pool 3.300 kr
Tillägg för Otemanu Overwater Bungalow 5.800 kr

Det finns ett begränsat antal av de olika alternativen ovan och de kommer att fördelas efter 
önskemål och anmälningsdatum. Se mer om de olika alternativen på hotellets hemsida 
https://www.boraborapearlbeachresort.com 

I priset ingår:
• Flyg Papeete – Bora Bora t o r
• Inkvartering i Superior Garden Bungalow i delat dubbelrum
• Transfers till och från flygplatsen till hotellet
• Svensk färdledning

I priset ingår inte:
• Drycker
• Dricks
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Resevillkor
Priser och resdagar är baserade på flyg- och hotelltariffer, valutakurser och tidtabeller beräknade i
november 2020. Alla uppgifter lämnas med reservation för ändringar efter detta datum. Allt flyg sker i
ekonomiklass. Vi förbehåller oss rätten att ändra hotell till andra likvärdiga om det skulle vara
nödvändigt. Resplanen kan också komma att ändras p.g.a. 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 30 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 90 dagar före avresan äger
researrangören rätt att tillgodoräkna sig 12.000 kr + ev kostnader. 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. Man bör kontrollera sitt
försäkringsskydd vid tjänsteresor. För ledsagare gäller dock den vanliga reseförsäkringen som ofta ingår
i hemförsäkringen eller villaförsäkringen. Detsamma gäller vid det privata tilläggsarrangemanget, då
gäller den vanliga hemförsäkringen. Kontrollera om avbeställningsskydd ingår i din reseförsäkring.
Kontakta ditt försäkringsbolag angående detta, alternativt teckna reseskydd via försäkringsaktiebolaget
ERV.se. Frågor om företagsförsäkring: Telefon: 0770 457 970. Telefon till förmedlarservice: 0770 456
908; E-post: corporate@erv.se;  Fax: 08 454 33 21

Curomed Utbildning AB, Håkmark 213, 905 91 Umeå, 090-38375 
www.curomed.se, info@curomed.se 

ResprTahiti321 8

http://www.curomed.se/
mailto:corporate@erv.se

