DU - HÄRLIGA KVINNA
KOM & FIRA IN HÖSTEN MED OSS UNDER

EN LYXHELG I SKÅNE
ÄNGELHOLM, LUND & VACKRA
NORRVIKENS TRÄDGÅRDAR I BÅSTAD
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Låt oss fira livet och hösten tillsammans, avnjuta
god mat och dryck, umgås i vacker, kreativ och
läcker miljö. Vi pratar om nycklar till lycka och
skaparkraft, samtalar om vad glädje och framgång
egentligen är för er/oss dessutom om sånt i livet
som endast är för kvinnliga öron ;)
Vi hinner med att roa oss och dansa på
kulturnatten.nu i Lund. Njuta av Norrvikens
magiska Trädgårdar i Båstad, där vi har en
proffsfotograf med oss. Du får 5 st foton på dig i
denna vackra miljö för t.ex LinkedIn, Hemsida,
Instagram, Facebook.
Få även nya idéer, härlig energi, inspiration
& goa vänner på köpet.

Varmt Välkomna!

Caroline Lifvenforth
& LyckoPillan

Vår helg tillsammans:

Lördag den 2 september

… tar du Bil, Tåg eller Flyg till Ängelholm och är framme vid 12.00-13.00
Vi startar kl.13 med välkomnande lyxlunch i kreativ miljö på Konstgalleriet Stallet.
Där inmundigar vi gott att äta och dricka samt presenterar oss alla.
Sedan gör vi ett inspirerande studiebesök på Carolines Royal Place, endast ett stenkast från
Galleriet. Ett boende från Sädesmagasin till lyxvåning, under renovering …
Åter i Galleriet tar vi en gofika och bjuder på föreläsning om livet, lyckan och kreativiteten
och ni kommer därefter ha möjlighet att prova och köpa designkläder.
Kl. 16.30-18.00 checkar ni in era på respektive boende och piffar er för kvällen.
Förslag på boende i Ängelholm i närheten är t.ex. Best Western Valhalla Park Hotel.
2 min med bil eller 15 min att gå från Konstgalleriet Stallet (dit vi även kan köra er).
Vi åker sedan gemensamt till Lund, för en spännande kväll i Kulturnatta där ni kommer
finna många möjligheter till god mat, livlig dans av olika slag och mingel med oss.
Vi åker gemensamt hem kl. 00.00.

Söndag 3 oktober

Frukost på era respektive boenden. Förbered er inför dagens fotograferingen med vår
proffsfotograf.
Vi hämtar er eller ses vid Galleri Stallet vid 09.30 och åker tillsammans till Norrvikens
Trädgårdar i Båstad.
Vi anländer ca kl. 10.00 för fotografering i denna vackra miljö i sin ljuvliga höstskrud.
Vår fotograf möter upp oss och tar era bilder både inne i det ståtliga huset, i det magiska
växthuset & ute i gränslös natur. Ta gärna på er lager på lager eller enkla klädombyten för
att skapa olika bilder. 5 foton ingår (ni kommer att kunna köpa till ytterligare bilder vid
önskemål).
I restaurang Orangeriet tar vi lunch kl. 13.00-14.30 och samtalar kring livet (endast för
kvinnliga öron ;) Lunchpriset ligger på mellan 150-200 kr och där finns både kött, fisk och
ljuvligt vegetariskt/veganskt alternativ. På vägen ut besöker vi den exotiska Chocolaterian
med möjlighet att köpa läckra och förföriskt goda praliner m.m. innan hemfärden kl. 15.30.
Vi är åter i Ängelholm ca kl 16.00 för att avrunda helgen tillsammans, därefter hemresa
ca kl. 17.00 (beroende på era tåg- eller flyg-tider).
Pris: 2995 sek/ person
Ingår: Lyxlunch, gott i glasen samt gofika, studiebesök, föreläsning och transport till och
från Lund på lördagen. Transport till och från samt inträde till Norrvikens Trädgårdar,
proffsfotografering där det ingår 5 bilder på dig i vacker miljö, med möjlighet till fler bilder
vid önskemål, mot tillägg. Energigivande goa skratt, härliga samtal & kittlande inspiration.

VARMT VÄLKOMMEN HÄLSAR

LyckoPillan Uhrström 072-567 63 00 & Caroline Lifvenforth 070-486 46 47

HÖSTEN ÄR EN LJUVLIG TID.
LÅT OSS NJUTA AV DEN I VACKER MILJÖ
– NYFIKET TILLSAMMANS MED LIKASINNADE
QVINNOR – FÖR EGEN UTVECKLING.

Med reservation för ev. förändringar i dessa tider!

