
 

OM REISELEDEREN: 
 
Mitt navn er Sidsel Svestad (59) og jeg er meget 
godt kjent og har mange gode venner i Thailand som 
bidrar til at du skal få det beste ut av ferien din.  
Jeg er utdannet Spa- og naturterapeut samt 
enhetsterapeut. Via sterke personlige opplevelser har 
jeg utviklet mine healingevner og intuisjon. I dag er jeg 
opptatt av hvordan mennesker kan videreutvikle seg 

og sine ressurser og komme seg videre i livet.  
Et av mine mange verktøy er aura og chakra balansering. Jeg gleder 
meg til å være med på din vekst i løpet av disse reisene.  
 
KONTAKT: 
Healer og Enhetsterapeut Sidsel  Svestad,  
Kolbotnveien 7, 1410 KOLBOTN 
Mail:  sidsel.svestad@gmail.com 
Nettside: www.lifeworksnaturally.no 
Mob: 934 03 302 
 
Felles for begge reisene er: 
Vi flyr direkte fra Oslo til Phuket. Flytid er ca 11 timer. Fra flyplassen i 
Phuket til Karon Beach er det  ca. 1 time med buss. 

• Flyreise t/r med 2 måltider ombord, landingsavgifter og transport 
til/fra hotellet  

• Hotell: Karona Resort & Spa, Karon Beach 
• Dobbeltrom 15 netter inkl. frokostbuffe.  
• Velkomstdrink 
• Juvelhus/ fabrikk 
• Diverse workshops, kurs og meditasjon 
• Chalongtemplet, Big Buddah og Buddah Island 
• Thai Medical Clinic med Thai massasje og urtebehandling 

 
 

RETREAT – HELSE – VELVÆRE 
 

Bli med på en ferie hvor indre og ytre reiser gir 
deg ny vitalitet og fantastiske opplevelser i  

”smi le ts  land”   THAILAND 
 
 

Vi gjentar suksessen for de som ønsker å oppfylle sine drømmer og 
ta vare på seg selv. Thailand regnes for å være det ultimate landet i 
Sør- øst Asia. Fantastiske opplevelser står i kø, fargerike templer, 
kritthvite strender og et av verdens beste kjøkken. Folket er 
vennlige og du er alltid velkommen! Det er et paradis for sol og 
badelystne som i tillegg vil tilegne seg litt kultur, velvære for 
kroppen samt muligheter for å skaffe seg en ny garderobe til en 
rimelig penge.  

 
Turen kombinerer reise, glede og opplevelse på en slik måte at du 
får muligheten til å få ny personlig innsikt og inspirasjon til det 
arbeidet du gjør til daglig. La deg lede av din indre mester til å 
utforske ditt potensial i glede og kjærlighet.  
 
Du vil få tid til å kose deg på stranden, shoppe, være med på 
diverse utflukter, kurs og hvile deg samt være sammen med andre 
hyggelige mennesker.  En tur som dette bringer med seg vennskap 
for livet! 

 
 

Invester i deg selv og du vil få balsam for kropp og 
sjel både på det indre og ytre plan! 



 

 Tur 1: - Din indre sjels reise 15.01.15- 30.01.15 
Få sjelen din til å blomstre – fin din livsarena 

Åpent for kvinner og menn  
Dette er en reise hvor du omfavner stillheten for å komme i kontakt 
med deg selv og begi deg ut på en spennende indre sjels reise.  
 
Hovedpunkter i programmet: 
Buddha Island. Her går vi i Buddahs fotspor og får 
velsignelse og meditasjon av de lokale munkene.  
 

 
3- dagers overnatting i absolutt stillhet i et gammelt 
Thailandsk tempel sammen med de lokale munkene og 
nonnene. Vi deltar i deres daglige rutiner og måltider.  
 
 
Individuelt tilpasset medisinsk massasje på                 
Thai Medical Clinic.  
 
 
 
Chalong templet og Big Buddah, Workshops og 
meditasjon i solnedgangen på stranden.  
 
 
 
Karona Resort & Spa 
Hyggelig hotell med flott utsikt over Karon Beach. Stor 
tropisk hage med bassengområde. Rommene har 
aircondition, tv, minibar, vannkoker, dusj/wc.  

Reise/opphold     kr.  17.500  
Royal seter      +  kr.    2.600  
Enkeltrom       +   kr.    3.800 
Ved påmelding innen 10. juni betales depositum a kr. 3.000,- 
omgående  og betalingsfrist ved sluttoppgjøret er nov/des.  

Tur 2: Helse og velvære 29.01.15- 13.02.15 
Bli kjent med deg selv på en helt ny måte! 

Jentetur  
Dette er en reise hvor du tar vare på deg selv, slapper av og nyter 
livet.   
 
Hovedpunkter i programmet: 
Buddha Island. Her går vi i Buddahs fotspor og får 
velsignelse og meditasjon av de lokale munkene.  

 
Individuelt tilpasset medisinsk massasje på            
Thai Medical Clinic.  
 
 
 
Vi besøker perleøya. Her snorkler vi med fiskene og 
lærer mer om perledykking. Inkludert lunch.  
 
 
Chalong templet og Big Buddah, Workshops og 
meditasjon i solnedgangen på stranden.  
 
 
 
 
Karona Resort & Spa 
Hyggelig hotell med flott utsikt over Karon Beach. Stor 
tropisk hage med bassengområde. Rommene har 
aircondition, tv, minibar, vannkoker, dusj/wc.  

Reise/opphold     kr.  17.500  
Royal seter      +  kr.    2.600  
Enkeltrom       +   kr.    3.800 
Ved påmelding innen 10. juni betales depositum a kr. 3.000,- 
omgående og betalingsfrist ved sluttoppgjøret er nov/des. 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


