AKUPUNKTUR
STUDIE- OG OPLEVELSESTUR TIL SHANGHAI
Certifikat for modtaget undervisning i TCM
(Traditional Chinese Medicin)

Få certifikat for praktik og teori i TCM på en spændende og lærerig tur, hvor vi i 2 uger følger undervisning
på LONG HUA HOSPITAL, som har status som universitetshospital (i lighed med vores Rigshospitalet.)
Om formiddagen er der praktisk undervisning på hospitalet, og om eftermiddagen følges det op af foredrag
ved forskellige professorer. En engelsktalende tolk, som selv er akupunktør, følger med hele tiden, det er
derfor en forudsætning at man forstår og taler engelsk på et rimeligt niveau. Jeg er der hele tiden og kan
hjælpe hvis der er sprogproblemer.
Undervisningen foregår fra mandag til torsdag i begge uger, og afsluttes med overrækkelse af certifikatet,
som er udformet på både kinesisk og engelsk.

Undervisning med praktik på hospitalet – inklusiv tolkning til engelsk. Nødvendig kittel er inkluderet.
Kursuscertifikat fra Shanghai Chinese Traditional Medicine University.
Der bliver rig lejlighed til at besøge seværdigheder og kulturelle steder.
W. T. O. Mansion – verdens højeste bygning.
Jewel of Eastern Pearl – også et fantastisk bygningsværk.
Qi Bao Gu Zeng og Di Zi Fang – en gammel landsby og et originalt bykvarter.
Endvidere besøges Shanghai’s ”gamle by” og ”New World”.
En smuk aftensejlads på Yangzhifloden ad samme vej som Troels Kløvedal kom til Shanghai.
2 ugers aftensmad er inkluderet. Vi spiser sammen forskellige kendte steder.
Sidste dag efter udlevering af certifikat besøger vi akupunktur museet, her vises 1000 år gammel akupunktur.
Rejsen foregår på en tid af året, hvor klimaet er venligt og temperaturen holder sig omkring 20-22 grader.

Fra kurset i Kina.
I prisen er ikke inkluderet:
Flybillet og visum, som koster ca. kr. 1.000,00,- og kan klares via nettet.
Rejseforsikring og afbestillingsforsikring kan tegnes i dit eget forsikringsselskab.
Transport til og fra Kastrup lufthavn.
I studierejsen skal der mindst deltage 4 og maksimalt 6 personer (dette er et krav fra hospitalet for at
gennemføre et undervisningsprogram), hvorfor jeg forbeholder mig ret til at aflyse, såfremt der er for få
tilmeldinger.
Jeg afholder desuden et informationsmøde i god tid før vi rejser.

En hyggelig middag med pinde og
hot-pot fra kurset.

