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Sätt guldkant på livet och följ med på vår Må 
bra-resa med Åse Falkman Fredrikson och 
Anna Hallén. Att leva hälsosamt innebär också att 
njuta av livet. 

Vi kommer som vanligt att njuta av sol, träning, 
gemenskap och inspirerande föreläsningar.

Anna delar med sig av sin kunskap med sina 
föreläsningar såsom: 

• Varför äter du och varför äter du när du inte vill  
• Men, andas kan väl alla, eller? 
• Spännande om gelatin, sömn, värk och hud 
• Men det är ju bara stress, eller? 

Åse berättar om hennes vikt- och träningsresa 
samt ger oss smarta tips och råd om kosten och 
hur vi påverkas av det vi äter. 

Vill du hitta ditt bästa jag? Kombinera kunskap 
om hälsa och träning med lata dagar på stran-
den? Äta gott och lära känna nya vänner? Följ 
med oss då!

Allt detta upplever du bara 40 minuter från Barce-
lona i en underbar liten stad precis vid havet som 
heter Sitges.

Vi börjar dagarna med en uppiggande långpro-
menad längs den vackra strandpromenaden. Att 
se staden vakna till liv och solen gå upp är en lisa 
för själen och därefter inväntar en välsmakande 
frukost med utsikt mot havet. Efter frukost har vi 
pilatespass på stranden. 

Sedan varierar vi eftermiddagspassen med olika 
gemensamma pass på stranden  – Anna och Åse 
kör tillsammans pass såsom cirkelpass, core och 
kompisträningspasset från Åses bok. Tränings-

former som passar alla kroppar och styrkor, från 
den vältränade till dig som aldrig har tränat! Allt 
för bästa förbränning och toning. 

Föreläsningarna förlägger vi mestadels till efter-
middag/kväll så vi kan njuta av dagarna ordent-
ligt – inne i Sitges eller på stranden om vädret 
tillåter.

Under en eftermiddag finns det möjlighet att följa 
med att besöka en vingård som producerar cava 
– Spaniens svar på champagne. Vin- och cavadi-
striktet Penedés ligger inte långt från Sitges. Mer 
info kommer!

Under denna resa ingår 3 middagar på hotellet 
då Sitges har mängder av trevliga restauranger. 
Förutom dessa kommer vi att arrangera externa 
middagar inne i mysiga Sitges och du väljer själv 
om du vill gå med!
 
Sitges har ett mycket bra klimat (mikroklimat) 
med över 300 soldagar per år. Med sina 30000 
invånare känns staden relativt liten men det finns 
ett stort utbud av restauranger, barer, shopping, 
kultur och vackra omgivningar. Stadskärnan 
är inte så stor, i de trånga vitkalkade gränderna 
trängs mysiga restauranger, tapasbarer, fashio-
nabla butiker och kaféer, med fisk– & skaldjursaf-
färer, ostbutiker, vinbodegor och grönsakshand-
lare. 

Vi förlägger våra pass delvis med hänsyn till sta-
dens siesta som infaller på eftermiddagen.

Resans innehåll

	



Terramar 3+***          
www.hotelterramar.com

Hotel Terramar är ett klassiskt hotell som upp-
fördes 1932 och har sedan dess genomgått flera 
renoveringar, den senaste under 2013-2016. 
Hotellet är relativt enkelt men otroligt vackert 
beläget vid havet, precis framför stranden i Sitges 
dyraste bostadsområde. Intill ligger golfklubben 
Terramar (18 hål). 

Längs den vackra strandpromenaden går man 
in till centrum av Sitges på ca 20 minuter. Man 
kan också ta det traditionella ”tåget” som med 
jämna mellanrum tar hotellets gäster in till stan, 
eller buss som går till den centralt belägna tåg-
stationen. Hotellet har 209 rum, fördelade på sex 
våningsplan. Rummen är rymliga och samtliga 
har balkong. Rummen är utrustade med bl a TV 
och hårfön, men inget kylskåp.

Hotellets restaurang L´Arrosseria del Terramar är 
en av Sitges populäraste restauranger, det finns 
även en skaldjurs- och en BBQ-restaurang. Det 
finns också en lite enklare restaurang ”Tortelleria” 
med stor terrass som serverar enklare smårätter, 
kaffe och annan dryck.  Utomhuspoolen har en 
fin utsikt över havet. 

                      

Datum: 17/9 – 24/9 2016
Pris med avresa från Stockholm: 12 490:-/pers
Pris med avresa från Köpenhamn: 13 490:-/pers

Flygtider Norwegian:
Stockholm – Arlanda
17 sept, Stockholm–Barcelona 12.35–16.00
24 sept, Barcelona–Stockholm 11.15–15.00

Flygtider Norwegian:
Köpenhamn – Kastrup
17 sept, Köpenhamn–Barcelona 08.50–11.45  
24 sept, Barcelona–Köpenhamn 12.30–15.30

I priset ingår:
• Flyg med Norwegian  
• 2 x incheckade bagage/person
• Transfer t/r flygplatsen
• Del i dubbelrum 7 nätter Hotel Terramar
• Frukost alla dagar
• Middag enligt program (3 st)
• Föreläsningar och aktiviteter enligt program
• EU-moms
• Turistskatt: Från och med den 1/11 2012 
 infördes en turistskatt i Katalonien. 1 €/person 
 och natt

Tillval:
• Enkelrum 
• Utflykt till vingård med Cava
• Arrangerade middagar på externa restauranger 
 – betalas på plats 

Hotellet

		



Åse Falkman Fredrikson, 42 år och fembarns-
mamma. Kostrådgivare, proffsbloggare med väl-
besökta bloggen www.56kilo.se, matkreatör och 
författare till fyra populära böcker: Viktminsk-
ning med LCHF, Lev Gott med LCHF & Periodisk 
Fasta, Ät & Njut.  

Efter 22 år av viktpendling, hetsätning och sned-
vriden självbild hittade Åse LCHF-kosten, och 
med den en väg till ett sundare och lyckligare 
liv utan ständigt växlande bantningsmetoder.               

Anna Hallén, f.d. professionell jojo-banta-
re. Genom många års egen erfarenhet, 
studier i näringsfysiologi och en stor 
nyfikenhet arbetar Anna idag med 
kurser och föreläsningar i ämnet 
kost och viktminskning. Hon utbil-
dar även framtidens kostrådgivare och 
livsstilskonsulter i stresshantering, träna utan 
tid och lågkolhydratkost med naturliga fetter. 

Anna har skrivit böckerna LCHF Husmanskost, 
LCHF för kvinnor, LCHF för familjen, LCHF för 
varaktig viktminskning och ENERGIBARN – 
våra älskade skitungar. Samt kanske hennes 
bästa bok: Gnisselzonen 

Tillsammans har Åse och Anna skrivit storsäl-
jaren LCHF 2.0 som utkom i augusti 2015. Det 
är en bred hälsokokbok som passar alla som vill 
vara hälsosamma och som vill lära sig mer om 
sin kropp och kosten man äter.

www.annahallen.se                               
www.annahallenutbildningar.se

Bokning och information:
The Travel Gallery AB, res@travelgallery.se  
eller ring 040-93 17 70.

Varmt välkommen att följa med oss!

Åse och Anna

Samtliga priser är baserade på nu giltiga tariffer, bestämmelser och valutakurser. Vi reserverar oss för eventuella förändringar av dessa. 
För resevillkor se www.travelgallery.se. Vi följer Svenska Resebyrå Föreningens regler och anvisningar. Lagstadgad resegaranti ställd 
till Kammarkollegiet. Deltagarna är själva ansvariga för att inneha korrekta pass/resedokument samt försäkringar. 


