New Paradise Reiseklubb
VIL DU BLI MED PÅ NOE STORT?
VIL DU BLI EN DEL AV VÅR DRØM?
HJELP OSS Å BLI FERDIG MED VÅR DRØM EL PHARDOUS OASIS,

VÅRT NYE HOTELLPROSJEKT I LUXOR.

VI TILBYR DEG Å KJØPE REISER TIL EL PHARDOUS OASIS PÅ FORHÅND.
Det nye hotellet El Phardous Oasis er nå i ferd med å bli ferdig, vi håper i løpet av 2009.
Vi er kommet langt med byggingen, men det står en del igjen for å få det ferdigstilt. Mohamed
er arkitekten bak hele prosjektet og han er en super byggmester. Han bygger og bygger og får
det utroligste ut av nesten ingenting. Nå trenger vi imidlertid hjelp til å få avsluttet byggingen,
vi ønsker å ta det nye hotellet i bruk så fort som mulig. Derfor selger vi reiser på forhånd, for å
få inn nok kapital til å fullføre El Phardous Oasis.
Det blir flere nye opplevelser å hente på det nye hotellet. Du kan glede deg.
Vi er i ferd med å bygge et ”RENSELSESBAD”, som er en tro kopi fra Ptolemaios- perioden. Vi
har kjennskap til renselsesritualene de anvendte den gangen, likeledes hvilke oljer som ble
brukt. Dette er en renselse på et dypt plan og du vil føle deg atskillig fornyet etterpå.
Vi har et ”fjell” på hotellområdet ”GABAL OASIS”. Her planlegger vi å bygge en ”DOME” for
meditasjon/avslapning. ”DOMEN” blir bygget etter de spesielle gamle prinsipper som i
Pyramidene i Giza. Dette er kanalisert ned til meg, Inger, av Iliuka/ Leif Håvik.
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New Paradise Reiseklubb
Fra ”GABAL OASIS” har du utsikt over hele Luxors vestbank.
El Phardous Oasis får også et stort L-formet svømmebasseng.
Det er spesiell energi på El Phardous Oasis som det er på El Phardous Home, den du følte da
du kom inn av porten vår.
Vi legger vekt på å ha den samme familiefølelsen på det nye hotellet som på det opprinnelige,
med smil, latter, glede, trygghet og omsorg for våre gjester. Vi føler at du også er en del av
vår utvidede familie.
Vår drøm er at El Phardous Oasis skal bli et alternativt senter for hele jordens befolkning og vi
tilbyr deg å ta tidlig del i denne drømmen. Drømmer blir til virkelighet, det har jeg, Inger, god
erfaring fra.
Hvor langt har vi kommet? Se bilder fra El Phardous Oasis på http://www.terapiiegypt.com
Billedgalleri

VIL DU BLI MED Å FÅ DETTE TIL Å SKJE ? BLI EN DEL AV VÅR DRØM !!
Vi tilbyr deg å kjøpe reiser på forhånd, som inkluderer:
-

1 eller 2 ukers opphold på El Phardous Oasis, når det passer deg.
Fullpensjon- 3 måltider i vår spesielle restaurant.
Overnatting i helt unike rom med kuppel til tak, som gjør rommet luftig og godt å sove i.
Utflukter: Uke 1: Besøk i Medinat Habu, Ramses 3 minnetempel. Dette tempelet har de
best bevarte fargene av alle templene i Luxor.
Uke 2: Besøk i Seti 1 tempel, far til den berømte farao Ramses 2 og The Tombs
of the Nobels - 3 graver for høye embetsmenn, gravene er rike på
inskripsjoner og har bevart de originale fargene.
Alle taxier/ferjer, inngangsbilletter til templene og privat guide Mohamed
er inkludert til disse turene..
- Gratis adgang til alle våre fasiliteter.

Alt dette til en pris av NOK 5.000.- for 1 uke, for 2 uker NOK 8.900.-.
Du vil få BEVIS for reisen og som en av våre SPONSORER få ditt navn inngravert på en plate i
resepsjonen på El Phardous Oasis.
For mer informasjon ta kontakt med meg, Inger, på tlf. 22 37 10 06 eller Evy tlf. 92 40 84 54
eller kontakt oss på El Phardous Oasis email: oasis@terapiiegypt.com.

BLI MED PÅ NOE STORT - BLI EN DEL AV VÅR DRØM.
Vi hører gjerne fra DEG
VARM EGYPTHILSEN FRA
MOHAMED OG INGER.
PS. Du som er glad i El Phardous Home og Luxor spre dette gjerne videre til alle som
DU er glad i.
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