
Inspirerende treningsevent 27. - 29. september 2019 i Bergen 

Desiree Andersen som står bak <Fitfocus> og boken <Fit på 30 dager> tar med seg en partner og sammen 
arrangerer vi en helg som passer for alle! Ta et avbrekk fra hverdagen og fokuser bare på deg selv.

    Boost din livsstil 

Treningstips | Foredrag | Kurs | God mat | Hotell weekend

Priser 
fra 2.800,- 

for hele helgen

QUALITY HOTEL EDVARD GRIEG, SANDSLI/BERGEN



Overnatting med frokost fredag 27. - søndag 29. september 2019, 
middag fredag/lørdag, lunsj lørdag/søndag, pause snacks. Lån av utstyr til trening. 
Valgfrie matkurs, treningstimer, workshops og foredrag. Innholdsrik goodiebag!
 

Liker du fengende dansetimer, 
bootcamp trening, yoga, pilates? 
Vil du få gode tips til løpeteknikker?
Er din sunne livsstil på plass, men du trenger ny inspirasjon?

Priser & innhold
Klikk her 

og sikre deg

billetter nå Per person i dobbeltrom: 
 
 

Early Bird pris innen 7. juli *
 

Etter 7. juli

Kun 
100 plasser 

*For Nordic Choice Club medlemmer
 

Per person i enkeltrom: 
 
Ekstra natt torsdag-fredag kun  825,- for dobbelt eller enkeltrom
 

QUALITY HOTEL EDVARD GRIEG, SANDSLI/BERGEN

2.800,- 3.195- 

3.400,- 3.795,- 

Depositum på 1000,- belastes ditt betalingskort, rest betales ved innsjekk. *Det er gratis å bli Nordic Choice Club medlem. 

Bare meld deg inn HER og skriv ditt nye medlemsnummer i eventets påmeldingskjema.

Da er dette helgen for deg og du velger selv hva du vil delta på.

https://qualityhoteledvardgrieg.hoopla.no/sales/2505341703
https://www.nordicchoicehotels.no/nordic-choice-club/?gclid=CMao1ITz1eICFRapmgod-AEI8Q&gclsrc=aw.ds


PROGRAM FOR HELGEN

15.00 Rommene er klare for innsjekk

FREDAG 27. SEPT.

17.30 - 18.30 Dance-off | morsom dansetime 

20.00  Middagsbuffet | + quiz, shuffleboard mm. 

LØRDAG 28. SEPT. SØNDAG 29. SEPT.

09.30 - 10.30 Yoga | morsom dansetime 

09.30 - 10.30 Løpeteknikk | trening utendørs

11.00 - 11.45 X-cirkut | styrke og kondisjon

12.00 - 13.00 Lunsj buffet | i restauranten 

13.30 - 14.30 Powerwalk | og minibands ute 

13.30 - 14.30 Workshop i gymen | Grp. 1, begrenset plasser

14.30 - 15.30 Workshop i gymen | Grp. 2, begrenset plasser

14.30 - 15.30 Styrketrening for løpere | med minibands ute

16.00 - 17.00 Foredrag med Desirée Andersen

19.00 - Middag | tre retters i restauranten

Utstillere er også tilgjengelig på formiddagen med gode tilbud 
og informasjon som er relavant for trening og en sunn livsstil

09.30 - 11.00 Matkurs "Søte og sunne saker" |
Gruppe 1, begrenset plasser

10.00 - 10.45

Matkurs "Søte og sunne saker" |
Gruppe 2, begrenset plasser

Bevegelighetstrening | gruppetrening

11.00 - 12.30

12.30 - 13.30 Lunsj buffet | i restauranten 

14.00 - 15.00 Bootcamp | gruppetrening

15.00 - 16.00 Tid for utsjekk | og smaksprøver fra kursene

<Med forbehold om endringer i programmet>



Desirée Andersen  er utdannet  personlig trener og kostholdsveileder. 
Hun jobber til daglig som livsstilscoach, kursholder og skribent. Hun driver også en helt 
unik nettside www.fitfocus.no. Her får man treningstips, kostplaner, sunne oppskrifter, 
treningsvideoer, kurs og challenges. Hun er svært kunnskapsrik og samtidig veldig jordnær. 
Postene hun legger ut skal være enkle å følge for alle med mottoet "Det skal være lett å leve sunt"
 

Bli kjent med Desirée
Jente med stort hjerte og engasjement for trening, kosthold og andre positiviteter

Les gjerne mer i en av Desirée sine kanaler:

Jeg gleder meg veldig til en inspirasjonshelg i Bergen som jeg 
er sikker på vil gi den ekstra boosten vi alle kan trenge av og til. 
En sunn livsstil handler om å skjemme seg selv bort med gode vaner 
og det må også være rom for å kose seg. Den berømte balansegangen 
og smart trening skal vi snakke masse om i september.

Stort smil fra Desirée :)

@fitfocus @fitfocus Desiree Andersen www.desireeandersen.no

https://www.instagram.com/fitfocus.no/
https://www.facebook.com/Fitfocuse/
https://www.instagram.com/fitfocus.no/
https://www.facebook.com/Fitfocuse/
https://www.youtube.com/channel/UCqy4Zmpp__midbGZT6hlE5A
https://www.youtube.com/channel/UCqy4Zmpp__midbGZT6hlE5A
https://desireeandersen.no/
https://desireeandersen.no/


Om hotellet
Vestlandets største konferanse- og eventhotell

Les gjerne mer og følg oss her:

@qualityhoteledvardgrieg @ QualityEdvardGrieg

Quality Hotel Edvard Grieg www.choice.no/quality/edvardgrieg

Vi har 373 dobbeltrom , 20 møterom med plass til 2500 gjester totalt som også er ideelle for alle typer
arrangement (alt fra konserter til ja, treningstimer). I tillegg har vi gratis parkering, restaurant til 600
gjester, en a la carte restaurant, bar, terrasser og sist men ikke minst en storslått gym  i toppetasjen
med utsikt over Bergen byfjellene. Vi ligger 5 min. fra flyplassen og 20 min. fra sentrum. 
 
Denne inspirasjonshelgen treffer oss rett i hjertet og våre fokusområder!
Gjennom fristende, bærekraftig mat og treningsmuligheter forsøker vi å legge tilrette for en
sunn livsstil. Så mener vi også at det skal være lov å kose seg ekstra når man først er på hotell, 
så vi har for eksempel alltid popcorn og softis inkludert i konferansepakkene våre i tillegg. 
Poenget vårt er at man skal kunne velge selv og så frister vi med spennende og sunne alternativ. 
 
 

Klikk her 

og sikre deg

billetter nå 

Kun 100
plasser 

QUALITY HOTEL EDVARD GRIEG, SANDSLI/BERGEN

https://www.instagram.com/qualityhoteledvardgrieg/
https://www.facebook.com/QualityEdvardGrieg
https://www.instagram.com/qualityhoteledvardgrieg/
https://www.facebook.com/QualityEdvardGrieg
https://www.youtube.com/channel/UCaGTCgNQ4XzyWVibpNPIEUQ
https://www.youtube.com/channel/UCaGTCgNQ4XzyWVibpNPIEUQ
https://www.nordicchoicehotels.no/hotell/norge/bergen/quality-hotel-edvard-grieg/
https://www.nordicchoicehotels.no/hotell/norge/bergen/quality-hotel-edvard-grieg/
https://qualityhoteledvardgrieg.hoopla.no/sales/2505341703

