
2 0 1 7  L AV E N D E L S K Ö R D E N  |  FA Q
Vad ingår i biljetten?  

Biljetterna säljs under förutsättningen att två personer delar antingen ett twin- eller dubbelrum och 
inkluderar:  

• fyra nätter på Les Lavadins Hotal
• unika Seed to Seal®-upplevelser
• frukost och middag varje dag med lunch på gården
• välkomstpaket med nödvändigheter för programmet
• ingående utbildningar med Young Livings team av europeiska utbildare
• grupptransport runt Provence enligt evenemangsprogrammet

Vilka kan vara med på evenemanget?

Både medlemmar och icke-medlemmar är välkomna. Observera att en stor del av tiden tillbringas utomhus, 
då vi arbetar och njuter av fälten och gårdarna. Du måste kunna vandra, klättra upp på kullar, ta dig fram i 
stenig terräng och sitta på knä och sitta på marken. Aktiviteterna kan vara påfrestande och medlemmar som 
deltar bör vara vid god hälsa.

Om du behöver specialhjälp måste du kontakta europeanevents@youngliving.com.

Deltagarna måste:

• vara vältränade och klara extrema temperaturer
• vara beredda att ta del i fysiska aktiviteter
• Kontakta din läkare om du har frågor angående din hälsa och deltagande i sådana aktiviteter

Kommer det att finnas översättnings-/tolkningstjänster?

Ja. Alla presentationer ges på engelska eller franska. En medlem av personalen eller en distributör kan 
eventuellt hjälpa till med översättning om det behövs. 

Hur är vädret i vanliga fall?

Genomsnittstemperaturen i juli är 24 C, men det kan vara avsevärt varmare. Lätta kläder och en jacka 
rekommenderas.

Vad ska jag ta med mig?

• Bekväma skor, vandrarkängor eller skor som ger bra stöd åt foten
• Kläder för heta dagar och en lätt jacka för svala kvällar
• Jeans/andra bekväma byxor och arbetsskjortor
• Arbetskängor och strumpor, handdukar
• Pyjamas, inneskor, badskor eller flipflops
• Toalettsaker, solskyddskräm
• Solglasögon, solhatt/huvudscarf/keps
• Kamera
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Avbokningspolicy: Återbetalning utfärdas enligt följande schema:

• 12–11 månader före evenemanget (utgå från den sista dagen i aktuell månad): 100 procent återbetalning
• 10–8 månader före evenemanget (utgå från den sista dagen i aktuell månad): 75 procent återbetalning
• 7–5 månader före evenemanget (utgå från den sista dagen i aktuell månad): 50 procent återbetalning
• 4 månader–60 dagar före evenemanget: 25 procent återbetalning

Ingen återbetalning ges mindre än 60 dagar före evenemanget.

Vid överföring av biljett tillkommer en avgift på 25 GBP. Skicka e-post till europeanevents@youngliving.
com och uppge namn och medlems-ID, samt namn, medlems-ID och e-postadress för personen som du vill 
överföra biljetten till. Alla andra penningtransaktioner måste ske mellan dig och den nya deltagaren.

Inga överföringar kan göras mindre än 60 dagar före evenemanget.

Parkering: Fri parkering på Les Lavadins Hotel.

Flyg: Medlemmarna förväntas att själva boka flyg till Marseille International Airport. Young Living har en buss 
som går schemalagda tider från flygplatsen till hotellet och från hotellet till flygplatsen. På ankomstdagen 
angår bussarna från flygplatsen kl. 14.00 och på avresedagen avgår bussarna från kl. 10.00 och anländer till 
Marseille International Airport senast 12.30. Vänligen håll detta i åtanke när du bokar flyg. Om du inte kan 
åka med Young Livings buss måste du själv ordna transport från flygplatsen till hotellet. Följande alternativ 
finns:

Hyrbil – det är lätt att hitta från Marseille Airport till hotellet, men resan tar 1,5–2 timmar. Hyrbilskontor finns 
mittemot Terminal MP1.

Taxi – finns också på flygplatsen och enkel resa kostar ungefär €200–250. 

Buss – du kan ta bussen (en gång i halvtimmen) från flygplatsen till Aix en Provence (busstation/”gare 
Routière”). Därifrån går det en buss till Apt som avgår antingen 9:15 eller 18:30 och resan tar två timmar. 
Från Apt avgår en buss 12:15 och 17:30 till Sault via St. Christol, närmsta hållplats till hotellet är “rond point 
Bel air” (15 minuters gångväg till hotellet). Eller så kan du ta en taxi från Apt till hotellet, resan tar ungefär 20 
minuter. Du hittar reseinformation och några fler resalternativ på länken nedan:
https://www.rome2rio.com/fr/s/Marseille/Saint-Christol-d-Albion

Dela bil – vi kommer att skapa en Facebook-grupp för deltagare i lavendelskörden 2017 som vill se om det 
finns möjlighet att dela bil med andra medlemmar. Håll ett öga på Young Living Europe Facebook där vi 
lägger upp information om hur du kan gå med i gruppen.


