
 
 

Mars. Vit Sand. Turkost hav. Yoga i 
soluppgången. Löpning i djungeln. Magi! 

 
Det är i mars det händer!  
Det är dags för dig och Thailand, en extraordinär träningsresa med glädje, 
utveckling och upplevelse i fokus. Det är din tur att ta en paus från 
vardagen, samla träningsminnen bland färsk mango, vit sand och turkost 
hav. När vi på träningsevent.se står för träningen gör vi det med 
utgångspunkt att det är människan som gör skillnaden. Tillsammans med 
Rosa Skrot, oss som instruktörer och du som deltagare är ett team.  
Tillsammans med dina medresenärer kommer du skratta, svettas och 
ibland när man yogar händer det att det kommer en tår. Vi kommer att ge 
dig träningsupplevelser utöver det vanliga med en vacker Thailandskuliss, 
ge dig den där upplevelsen din träning förtjänar. Möten mellan människor 
skapar utveckling. Utveckling av människor skapar självkänsla, glädje och 
resultat. Vårt mål är alltid, i alla lägen, ge våra deltagare en upplevelse som 
gör skillnad. Träningsvärk i både skratt och kropp. Minnen, energi och nytt 
bränsle att nå sina mål.  
 
 
Sofia Bursjöö (löpcoach, instruktör i funktionell uteträning och fd 
elitidrottare)  
Mela Lithman (nutrionist, folkhälsovetare, yogalärare och 
gruppträningsinstruktör) skapar träningsupplevelser med hjärta och själ. Vi 
kommer att utgå från ditt personliga läge i träningsformer som är enkla att 
utvecklas i och härliga att träna. Vi yogar i soluppgången, springer i 
solnedgången. Tränar tillsammans på stranden. Återhämtar oss 
däremellan. Vi som coacher guidar dig från nuläge till önskat läge med 
förankring i din verklighet fast vi är i paradisdrömtillvaro.  
 
 
Vi vill inspirera utifrån dina individuella förutsättningar, ge dig ett bättre 
träningssjälvförtroende och mentala strategier att skapa en träningsvardag 
full av energi. Skratt och utveckling.  
Det är din tur nu. Thailand i mars! 
 
 
 



 

 
Flygresan: 

Avresa 16 mars 13.30 från Arlanda 
Anländer Phuket Airport 17 mars 09.10 

 
Avresa 24 mars 21.25 från Phuket Airport 

Anländer Arlanda 25 mars 06.50 
 

Allt det här ingår: 
* Flyg ToR Arlanda – Phuket 
* Måltider ombord på flygplanet 
* Transfer till och från Phuket airport 
* Del i dubbelrum på Villa Mangosteen 
* Frukost 7 dagar 
* 2 luncher och 5 middagar  
* Alla träningspass och föreläsningar 
* Tränings pass på Rawai Muay thaiboxning center 
* Inträde till Tonchongfa waterfall 
* Heldagsutflykt till ön Koh kho khao 
* Transporter till gemensamma utflykter 
 
Totalpris för resan ink flyg är endast 16 600kr 
 
Ingår inte i priset: 
* Avbeställningsskydd 
* Reseförsäkring 
* Dryck till maten 
* Väljer du att bo i enkelrum tillkommer en kostnad om 3200kr 
 
 
 
Bokning: 
När du bokar din resa kan du välja på två olika betalningsalternativ. 

1. Du betalar hela beloppet direkt senast 10 dagar efter din bokning. 
2. Du delar upp din betalning på 4 månader*  

 
*Väljer du att dela upp din betalning tillkommer en administrationsavgift om 500kr.  
 
 
 
 


