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GRUPO IBERICO DAS AGUAS BALNEARES NATURALIZADAS

Como viajar até Budweis?
O Congresso Internacional das Piscinas Biológicas na sua 6.ª edição terá lugar em
Ceske Budejovice (Budweis), no Outono
de 2011 na República Checa. A cidade
Sul-Boémiana é bonita, mas a viagem até
aí não muito fácil. Para tornar esta desvantagem numa vantagem para todos, decidiu-se de organizar rallies, que servem
para uma viagem em comum dos congressistas por autocarro e, no mesmo momento, visitar piscinas naturalizadas de uso
público durante a viagem rumo à Budweis.
Assim, a viagem com colegas torna-se
parte o congresso.
A localização central da República Checa,
quase no coração da Europa e circundada
dos países com mais tradição nas piscinas
biológicas, inspirou para planear rallies.
Essas vão partir em Munich (D), Viena
(A) e Graz (A) e em Praga (CZ), organizadas pelas Associações nacionais de Alemanha, Áustria e da República Checa.
O encontro de partida na Alemanha e Áus-

tria será no dia 26 de Setembro, fim da
tarde, nos aeroportos referidos. Daí vão sair
os autocarros rumo à Budweis. Após do
pernoitar começam as visitas ainda no território alemão, austríaco e, à tarde, na República Checa, sempre ao longo da viagem para chegar afinal a tarde do dia 27 à
cidade do congresso.
A viagem a partir de Praga na República
Checa parte no dia 27 de Setembro na parte de manhã no aeroporto e na estação de
comboio. Essa viagem foca nas as suas visitas mais para os jardins históricos da antiga cidade imperial de Praga.
No dia 1 de Outubro os autocarros regressam aos pontos da partida.
Informação e inscrição:
http://www.iob-kongress.com/cms/
website/en/
cms?cms_knuuid=27d2fb70-a4634846-88f9-8e1c57b174c6

A data do congresso
do 28 até 30 de
Setembro de 2011 em
Budweis (CZ).
Viagem de autocarro
a partir do final do
dia 26. de Setembro de
2011.
Nota: El plazo de
inscripción del 6 º
Congreso
Internacional de
Piscinas
Naturalizadascon
tarifa reducida es de
30 06 2011!
Descuento para los
miembros del Grupo
Ibérico!

Conoces a nuevos
posibles socios?
Preséntales la
asociación.

Noticias del Grupo Ibérico GIABN
Inquérito. Para melhor a oferta aos sócios o GRUPO IBERICO pretende saber
mais sobre os interesses dos sócios. Por
isso apresentamos junto com o envio
desta edição da newsletter um questionário e agradecemos o envio das respostas por email para
giabn@telefonica.net
Número actual de socios: en la
actualidad somos 13 socios. Agradeceríamos hicieseis la transferencia bancaria

por importe de 60 Euro correspondiente a la
cuota 2011. Los datos bancarios para
transferencias en España son:
Beneficiario GIABN
Nº de cuenta: 1491 0001 26 0010007766
El vencimiento de la cuota es el 1 de Mayo
de 2011. Según el acuerdo de la Junta el
impago de la cuota anual es el inicio de baja
como asociado.

Já conhece o website
do GIABN?
www.giabn.org
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I'm Jean Vanhoof, have written two
books about swimming ponds in
Belgium and the Netherlands (and
with great success).
My own company 'De Vaantjesboom'
is building ecological swimming
ponds in Belgium, Holland and
France (North and Dordogne) since
16 years.
My two books on swimming ponds
(see attached titles) have been a
great success.
Now, my publisher asked me to
write a book about swimming ponds
with a European dimension, together
with the famous gardens and nature
photographer Marc Sloot-maekers.
My editor, the international
publishing 'Lannoo' from Belgium,
will edit my third book about natural swimming ponds in 4 languages
(English, German, Dutch and
French). It will be published for sale
in Europe.
I have the freedom to include in this
book those who build in a serious
way natural swimming ponds,
excluding expressively all UV or
ionization. I am interested only in
systems that copy processes also
present in nature.
The IOB is for me an important
partner. An entire chapter of the
book deals with IOB.

Address and name of each
swimming pond operator will be
placed in the book so that future
customers can find everybody
occurring in the book well.
It is very important to me that only
reputable
companies
are
incorporated, and that I receive, as
soon as possible, some pictures and
addresses of the most beautiful
swimming ponds of any work from
those who are interested to
collaborate in this project.
This advertisement is completely
free for the cooperating companies.
I will be visiting and photographing
all of the selected plants in the
months of May and June.
That book will be published in
autumn and offered for sale in many
thousands of copies throughout
Europe.
Sure that everybody published in
the book shall receive a few copies
as gifts.
Thank you,
Jean Vanhoof
De Vaantjesboom
Natural Pools
Tel. 0032477454816
jean@vaantjesboom.be
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